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Tekens van de Poort
geschapen voor de eeuwigheid
tijd onderwerpt alles
de Zwarte Steen
verwrongen sleutel tot macht
herrezen in levenloze angst
de laatste Aulan Drakh
een gids voor wie wil volgen
naar Varrdon
leidt de Tempel van de Eersten
door de poort Ishmai
haar ware aard, kennis van zichzelf
doem en genezing van het Al
heraut van de Eindtijd.
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Rillend van kou en ellende kroop hij overeind, zijn lange mantel doordrenkt met sneeuw,
modder en bloed. Hij was zwak, zo zwak dat hij er nauwelijks in slaagde de paar passen te
kruipen die hem onder de beschutting brachten van enkele kleine, verweerde dennen — het
enige referentiepunt op de witte, geteisterde vlakte.
Honger en dorst brachten hem aan het duizelen, maar hij droeg niets bij zich, enkel zijn
wapens, en de sneeuw was koud, te koud.
Geduld.
Hij zou wachten, wachten tot zijn krachten terugkeerden en tot zijn lichaam zich had
aangepast aan zijn nieuwe omgeving. Hij had geweten dat de reis het uiterste zou vergen van
zijn mana. Maar deze wereld was rijk aan magie, een toeval waar hij uiterst dankbaar om was.
Hij had het slechter kunnen treffen.
Aarde. De naam van deze plek. Een eenvoudige naam, maar een die een lange,
gewelddadige geschiedenis verborg. Meer wist hij niet.
Nog niet.
Ergens in zijn geheugen rustten profetieën die zijn scheppers hadden opgetekend opdat hij
zijn opdracht tot een goed einde zou brengen. Langzaam zou alles terugkeren, te beginnen bij
de precieze reden waarom hij hierheen gestuurd was.
Eén ding tegelijk.
Ondanks de snijdende wind trok hij zijn kap achterover.
“Akhdar.”
De rune op zijn voorhoofd was zwart en levenloos, maar het teken begon te gloeien zodra
hij de naam luidop sprak.
Gulzig voedde de rune zichzelf met het mana uit de omgeving en luttele ogenblikken later
begon de ijsblauwe gloed ook uit zijn ogen te stralen.
Hij voelde zijn krachten toenemen, maar het duurde nog een paar uur voor hij sterk
genoeg was om de helende spreuk te lanceren die het genezingsproces van zijn wonden
drastisch versnelde.
De volgende stap was de aanleg van een klein vuur. Moeizaam, zonder op te staan, trok hij
een paar dode takken naar zich toe. Het hout was nat, maar reageerde dadelijk op zijn
aanraking. Warmte, eindelijk, en licht, al had hij dat laatste niet echt nodig. Het was nacht,
maar de maan was vol en de besneeuwde vlakte baadde in een blauwwitte gloed.
Slaap.
Morgen zou hij op weg gaan — maar waarheen? Hij glimlachte voor het eerst sinds zijn
aankomst op deze wereld: tegen de ochtend zou hij meer weten.
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Eén ding tegelijk.
De hut van de oude man lag vele dagreizen naar het noorden, maar het land was
grotendeels verlaten. Gesmolten sneeuw leste zijn dorst — de rivieren in dit land waren
bevroren — en hij ving kleine dieren in hun holen.
De besneeuwde vlakte maakte plaats voor heuvels met sombere dennen, en toen een land
van rotsen. Zonder sneeuw, maar begroeid met leerachtige, voedzame planten en doorgraven
met geulen die bescherming boden tegen de wind en die ooit machtige stromen geherbergd
hadden.
Drie keer zag hij de maan afnemen en opnieuw vol worden voor hij het land bereikte waar
de oude man woonde — een land van hellingen met lang gras, verstrooide rotsen en bossen
die als slangen door valleien en heuvels kringelden. De winter had zijn greep op dit deel van
de wereld verloren. Witte en gele bloemen kleurden de bomen toen hij eindelijk zijn doel
bereikte. De oude man stond al te wachten.
De reiziger glimlachte. Tijdens de tocht was hem inzicht geschonken in het eerste deel van
de profetieën. Hij wist nu dat de man te vertrouwen was, dat hij kennis bezat over deze wereld
en dat hij hem op weg zou helpen. Hij boog diep en volgde de oude man de hut in.

4

2
De oude man was niet verrast door de komst of door het vreemde uiterlijk van de reiziger.
Hij wist waarom de reiziger gekomen was: hij zocht kennis over de aarde, een wereld die niet
de zijne was, maar waar hij heen gestuurd was om een taak te vervullen.
De reiziger vertelde niets over zichzelf. De lange reis had hem verzwakt en de oude man
verzorgde hem en liet hem weer op krachten komen.
De oude man vroeg niets. Hij was geduldig. Hij voelde de verandering in de wereld — een
gevaarlijke, onvermijdelijke verandering. De opdracht van de reiziger had met die verandering
te maken. Vroeg of laat zou hij de oude man meer over zichzelf vertellen — maar eerst moest
hij weten.
En dus vertelde de oude man het weinige dat hij wist over de geschiedenis van de Landen:
meer dan de meeste mensen, want de Grote Oorlog had veel kennis verwoest; en over de
Druïden, die het mana hanteerden van het water, de rotsen, de aarde, de bomen en de
planten, rondtrekkend door de Landen of zoekend en vorsend in hun Meestertorens; over de
Staalmantels, huurlingen die hun macht uit vuur en ertsen haalden en die runen graveerden
in wapens; over de Kerk van het Witte Licht, die enkel het mana van de aether als
onbezoedeld zag en die vanuit de Eerste Kathedraal in Kurash het zielenheil van de Landen
beheerste; en ten slotte over de Doodsmagiërs van Bath’Narak, de volgelingen van het zwarte
mana, het Duister, meesters van de ondood, het Zwarte Gilde.
Hij vertelde de reiziger over de runen: tekens die de magiërs kerfden in hout, steen, klei,
ijs, metaal, bot en vlees om zo de weg te openen naar het mana en spreuken te lanceren.
De oude man vroeg niet naar de betekenis van de rune in het voorhoofd van de reiziger.
Hij kende vele tekens, meer dan welke magiër op aarde ook. Hij had lang geleefd, lang
gevochten en lang gezocht voor hij de Landen verlaten had en hij de Dimflot was
overgestoken om zich hier in de Vergeten Gewesten te vestigen. Hij kende niet één magiër in
de Landen of daarbuiten die runen kerfde in zijn eigen lichaam, maar het teken in het
voorhoofd van de reiziger herkende hij wel: Akhdar, een oude, vergeten macht die geen mens
in de voorbije duizend jaar beheerst had. Een macht die de magie van het Witte Licht, de
Staalmantels en de Druïden in zich verenigde.
“De reiziger brengt verandering.”
Het duurde lang voor de reiziger sprak. Zijn stem was zacht en aangenaam om naar te
luisteren. Hij sprak de taal van de Landen foutloos en zonder accent: een feit waar de oude
man niet bij stilstond — net zoals hij niet verbaasd was dat de reiziger alles begreep wat hij
vertelde.
Hij wist nu al veel, vertelde de reiziger, maar er waren nog dingen die hij wilde weten voor
hij aan zijn opdracht kon beginnen, andere, donkere dingen die de oude man misschien niet
graag vertelde.
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De oude man glimlachte. Hij had veel meegemaakt, veel gezien, en hij kon zich de laatste
keer niet herinneren dat hij angst gekend had. Hij vertrouwde de reiziger en zou hem vertellen
wat hij wilde weten.
De reiziger vroeg naar de betekenis van het woord Schemering.
De oude man dacht lang na: de geschiedenis van de Schemering was lang, ingewikkeld, en
vervuld van gevaren en valstrikken.
Geen mens stond van nature open voor het Duister. Het zwarte mana creëerde wel dingen
maar vormde zelf een tegenstelling van creatie — van leven. Een paradox binnen een
paradox, maar verbonden aan de belofte van macht, veel macht voor wie zich van levende
dingen afwendde om zich aan de dood te wijden.
De Grote Oorlog had het Duister naar de aarde gebracht. De mens had de strijd
gewonnen, maar de sporen van de doodsmagie waren nooit uitgewist. Zo was op het plateau
van Bath’Narak het Zwarte Gilde ontstaan: Doodsmagiërs die door middel van rituelen hun
eigen lichamen ontmenselijkten tot koude, vleesloze omhulsels om zich op die manier open te
stellen voor de macht van het Duister, voor het zwarte mana. De macht van de Kerk, de
Druïden en de Staalmantels betekende niets meer voor de mannen en vrouwen in het zwart
die nooit stierven, maar die ook niet echt leefden en die doden uit de grond lieten oprijzen.
Enkel het zwarte mana, het sap van de dood, vormde hun voedsel.
De oude man pauzeerde in zijn verhaal. Hij voelde dat de reiziger dit al wist — dat hij het
Duister kende. Het was de Schemering die hij niet begreep.
De oude man haalde diep adem.
Het volk van Bath’Narak had uit eigen wil besloten de vreselijke prijs te betalen om de leer
van het Duister te volgen — om de dienaar te worden van de macht die bijna hun eigen ras
had uitgeroeid.
Maar er waren ook anderen: zij die geen prijs hoefden te betalen. Mensen, magiërs, die
bezoedeld waren geraakt door de aanwezigheid van het Duister. Mensen die de macht
bezaten van Druïden, Priesters of Staalmantels, maar die ook ontvankelijk waren voor het
zwarte mana — een vervloekte eigenschap die ze ook doorgaven aan hun kinderen. De Kerk
van het Witte Licht verketterde en vervolgde hen om hun smet, en eeuwen geleden hadden ze
zich aaneengesloten tot het Schemerbroederschap.
De reiziger was in gedachten verzonken. Er was iets dat hem bezighield en dat hem
dwarszat: de volgende paragraaf van de profetieën die aan zijn vermoeide geest werd onthuld.
Aulan Drakh.
De oude man fronste en schudde zijn hoofd, maar de reiziger bleef aandringen.
De oude man stond op en liep naar een van de wanden van de hut, waar houten planken
talloze boeken torsten. Ergens in een ver verleden…
Aulan Drakh.
De oude man haalde een massief, in zwart leer gebonden boek van een plank en sloeg het
voorzichtig open op de tafel in het midden van de hut.
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Ondanks de kille lenteochtend parelden er zweetdruppels op zijn voorhoofd. Het beloofde
een lange, vermoeiende dag te worden.
Aulan Drakh. Sluierwezen.
Hij zuchtte. De reiziger bracht verandering.
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De paarden keken naar haar, onbeweeglijk en stil, dood maar niet dood.
“Misschien is het wel zo”, bedacht Kasheira. “Misschien zijn het Kwade Zielen,
teruggeroepen van de Andere Kant om hun meesters te helpen ons te vinden.”
Ze huiverde stil, probeerde haar tranen tegen te houden en trok zich verder in het
struikgewas terug. Het grasveld voor haar liep omhoog tot de voet van de berg: een
diepdonkere vlek waarboven nog net een gloeiend, oranjerood lint zichtbaar was.
Ze waren bij valavond gekomen, toen het gras ondergedompeld lag in het warme licht van
de schemering: drie geharnaste ridders op grote, plechtige paarden. De dieren leken het rode
avondlicht aan te trekken, alsof ze niet opgemerkt wilden worden en besloten hadden één te
worden met hun omgeving. De ridders reden met gesloten vizier en twee van hen hadden
zware oorlogshamers bij zich. De derde droeg een lange speer, beschreven met allerlei tekens
die Kasheira aan het huiveren gebracht hadden, ook al had ze hen nooit eerder gezien.
Ze verdrong haar angst en kroop een eindje naar voren om te zien of de paarden nog
steeds naar haar stonden te kijken. De nacht was gevallen en de dieren staken nu helwit af
tegen de hut en de achterliggende bergen. Enkel hun ogen — zwarte, indringende gaten —
waren duidelijk te onderscheiden.
Er klonk een schreeuw vanuit de hut. Kasheira snikte en kromp in elkaar. Ze voelde dat
het de stem van haar vader was, maar toch herkende ze het geluid niet, alsof va geen mens
meer was maar een dier dat afgemaakt werd. De kreet kwam opnieuw, langer nu, en luider.
De berg kaatste hem terug over het grasveld, alsof hij haar wilde testen. Kasheira wilde naar
de hut lopen en va weghalen bij de ridders.
Maar ze mocht niet gaan. Haar vader had haar gewaarschuwd niet terug te keren, nooit
terug te keren, ook niet nadat de ridders vertrokken waren. Hij had haar weggestuurd voor ze
aangekomen waren. Ze moest naar Tach’aral gaan, waar iemand haar zou vinden, iemand
die voor haar zou zorgen. Va had alles geregeld en hij had gezegd dat ze niet in de buurt van
de hut mocht blijven. Ze had allang weg moeten zijn, maar dat kon ze niet, niet voor ze wist
wat er gebeurde.
Met een ruk sprong Kasheira op en huilend rende ze naar de hut.
“Nee!”
Kasheira hoorde zichzelf schreeuwen om wat ze deed, om wat er zou gebeuren als de
ridders haar hoorden, maar het geluid kwam van ver, alsof ze een echo van haar eigen stem
hoorde.
De paarden waren verdwenen.
Nog voor ze de kans kreeg om verbaasd te zijn, stormde ze als een bezetene op de half
openstaande deur af. De kamer — de enige in de hut — was vol licht, hoewel er geen vuur of
kaarsen brandden. Het afgehakte hoofd van haar vader lag op de tafel. Zijn ogen en mond
waren gesloten, alsof ze hem in zijn slaap vermoord hadden. Kasheira kokhalsde en wankelde
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achteruit, maar merkte tot haar afgrijzen dat ze vooruit ging, dat de tafel dichterbij kwam en
op de een of andere manier leek te groeien, zodat ze op gelijke hoogte kwam met het hoofd
van haar vader.
“Nee —”
De woorden bleven in haar keel steken alsof iemand haar langzaam wurgde. Va’s ogen
flitsten open. Zijn mond vormde geluidloos woorden.
Kasheira gilde.
“Kasheira!”
Met een ruk schoot Kasheira overeind.
“Aulan Drakh!”
Haar hand greep instinctief naar het gevest van haar zwaard terwijl haar ogen verwilderd
de omgeving afspeurden. De grot was leeg. Kasheira zuchtte, wreef kreunend het zweet van
haar voorhoofd en liet zich langzaam zakken. Ze duizelde, maar ze voelde zich al een stuk
sterker dan de voorbije dagen. Gauw werkte ze wat van de dikke, smakeloze soep naar binnen
die in een kom naast haar op de grond stond. Het goedje was koud en half gestold, maar het
gaf haar genoeg energie voor een paar uur.
“Ik weet dat je me hoort!”
De kom vloog uit haar handen en vloekend sprong de jonge vrouw recht. Ze wierp de
ruwe deken van zich af en het zwaard trilde gevaarlijk in haar hand. Met kloppend hart keek
ze rond in de kleine, grauwe ruimte die in de rotsen uitgehakt was.
Een flauw brandende toorts verspreidde een gelig licht, nauwelijks voldoende om de
honderden schaduwen te doen wegvluchten die al ontelbare eeuwen onder de grond leefden.
Toch was er geen plaats waar iemand zich kon verbergen: buiten de hoop stro die ze als bed
gebruikte, was de grot leeg.
Langzaam wankelde Kasheira achteruit, en ze liet zich zakken tegen de wand achter haar.
Het zwaard viel met een kletterend geluid op de grond. De kilte van de rots tegen haar naakte
huid deed haar huiveren. Moeizaam probeerde de jonge vrouw haar tranen terug te dringen.
“Verlaat de Rots. Verlaat de Rots en verberg je op een veilige plek waar ik je kan vinden.”
Deze keer schrok Kasheira niet van de stem. Ze was wel vaker op deze manier
weggestuurd.
Voorzichtig, zonder zich om te draaien, reikte ze naar boven. Haar nauwe, inktzwarte
uitrusting — het pak dat alle leden van het broederschap droegen — hing aan een roestige
haak die in de rots geslagen was. Ze haalde de kleren eraf en trok ze aan, terwijl ze de
herinnering aan de nachtmerrie probeerde te verdringen. Het zwaard liet ze in een bruinleren
houder glijden die ze vastgespte op haar rug. Ten slotte wierp ze een lange, grauwgrijze
kapmantel over, waardoor haar zachtbruine gezicht volledig in de schaduw verdween. Enkel
haar ogen glansden vreemd in de gloed van de fakkel.
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Met zekere passen liep Kasheira de grot uit, een smalle, duistere gang in. Ze repte zich
voort langs talloze zijtunnels: gapende muilen die plots uit het niets oprezen en waaruit een
dof gefluister opsteeg — het geklaag van verloren zielen die diep onder de aarde
ronddwaalden.
Twee leden van het broederschap liepen gejaagd de andere kant op en gingen eerbiedig
voor Kasheira opzij. Ze groette hen in stilte, door kort te buigen en de palm van haar
rechterhand om haar linkervuist te vouwen — een typische manier van groeten bij de volken
van het Oosten — maar haastte zich daarna snel verder. De gang werd warmer en een
aangename gloed die uit de verte kwam, verdreef geleidelijk de schaduwen die de spelonken
beheersten. Plotseling, na een flauwe bocht naar rechts, verwijdde de gang zich. Ruwe,
groengrijze rotswanden schoten kaarsrecht de hoogte in en verdwenen honderd voet boven
Kasheira's hoofd in een diep zwart, alsof de ruimte die ze betrad een eigen hemel had en de
nacht gevallen was. Enkele helle, bulderende vuren joegen spookachtige schaduwen langs de
wanden: wezens die in de rots leefden en een snelle, wilde dans uitvoerden.
Mannen en vrouwen, allemaal in het zwart gekleed, zaten rond de vuren en praatten zacht
of slepen in stilte hun wapens. In de wanden waren ovens uitgehakt, brandende drakenogen
die woedend de zaal in staarden. Smeden liepen af en aan, en het heldere geluid van hamers
op staal vulde de ruimte. Het rook naar oorlog, naar een eeuwige, nooit aflatende dreiging.
Deze plek, de Rots, was het belangrijkste bolwerk van het Schemerbroederschap.
Kasheira werd zich bewust van een vaag kloppen in haar hoofd: de legers van het Witte
Licht die onophoudelijk hamerden op de magische velden die de vesting omgaven. Aan de
oppervlakte ging de belegering van de Rots onverminderd door, maar van het gehuil en het
geschreeuw was onder de grond niets te horen.
Kasheira liet haar ogen onderzoekend door de zaal glijden. Het Schemerbroederschap
sliep nooit. Het kende geen dag of nacht, enkel schaduw. De gezichten van de mensen die ze
zag, stonden waakzaam en grimmig, alsof elk van hen moeite deed om pijnlijke herinneringen
te verdringen. Kasheira vermeed hun ogen en balde haar vuisten tot ze het leer van haar
handschoenen klaaglijk hoorde kraken.
“Het is tijd, Aulan Drakh!”
Kasheira schrok op en begon te lopen. Ze wist niet waarom ze werd aangesproken als
Aulan Drakh, een naam die ze nooit eerder gehoord had en waarvan de betekenis haar
onbekend was, maar ze stelde geen vragen.
Een veilige plek. Enkel de klippen van het Sichellack voldeden aan die beschrijving. De
weg was gevaarlijk, maar ze had hem vaak genoeg genomen en ze had de waarde ervan leren
inzien.
Aan de overkant van de grot traden uit een kleine, donkere opening in de rotswand twee
wachters tevoorschijn. Met een snelle beweging sloeg Kasheira een flap van haar mantel terug
zodat het zwaard op haar rug zichtbaar werd. De twee gestalten gleden onmiddellijk terug in
de schaduwen: enkel zwaardvechters uit Taranslang, aan de overkant van het gebergte dat de
Speren van de Hemel genoemd werd, droegen hun zwaard op die manier op de rug. Kasheira
was nog jong, maar de oudere, meer ervaren vechters van het Schemerbroederschap waren op
hun hoede voor de oosterse.
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Ze stapte een korte, donkere tunnel in en plaatste haar hand op het oppervlak van een
deur. Een sleutelrune lichtte rood op toen het hout haar aanraking herkende. Kasheira duwde
met beide handen tegen de ruwe balken en de deur draaide zacht piepend naar binnen open.
Er kwam een gang tevoorschijn die langzaam en zacht kronkelend omlaag liep. De vloer was
geplaveid met zeshoekige stenen, glad en donkergroen, alsof ze lange tijd in een
snelstromende rivier gelegen hadden. Smalle, kristalheldere aders liepen van steen tot steen en
gaven een koud licht af dat de muren en het gegroefde, boogvormige plafond een akelig bleke,
doodse kleur schonk.
Kasheira begon langzaam de gang door te lopen en hoorde de deur met een doffe klap
dichtslaan. Ze keek achterom en zag dat er geen deur meer te zien was, enkel een onbewerkte
rotswand. Overal in de gang lagen schedels op de grond, sommige gebarsten of halfvergaan,
andere opgehoopt in stapels of aan korte, getande speren geregen, alsof een krijgsheer deze
plaats gebruikte om zijn trofeeën op te slaan.
De schedels waren oud, de laatste getuigen van een oorlog die niemand zich nog
herinnerde. Ze staarden Kasheira aan en leken in haar blik de kracht te zoeken om terug te
keren en hun haat opnieuw los te laten op de levenden. De meeste schedels waren menselijk of
hadden menselijke trekken, maar er waren er ook andere: de langgerekte, afzichtelijke
hoofden van Demonen. Kasheira vermeed hun lege oogkassen, bang dat ze zou worden
opgeslokt door de zwartheid die ze uitstraalden, en ze schopte de schedels achteloos opzij als
ze op haar weg lagen.
Ze stopte. Voor haar, midden op het pad, lag de kop van een Demon, groter dan alle
andere schedels. De onderkaak van het ding was verloren gegaan: twee lange slagtanden tilden
de kop schuin de hoogte in, waardoor de dode haar uitdagend, haast spottend vanaf de grond
aanstaarde. Kasheira probeerde langzaam te ademen en fixeerde haar groenbruine ogen op
de blik van de Demon. Ze voelde een zweetdruppel langzaam over haar voorhoofd glijden en
haar gezicht vertrok toen hij de snijwonde bereikte die schuin over haar gezicht liep.
Heel even dacht Kasheira dat ze het Duister nog steeds in het karkas voelde broeien, dat
het beest zich verheugde op een confrontatie met een levend wezen.
Een enkele houw van Kasheira’s zwaard veranderde de schedel in een nevel van
beenderstof. De jonge vrouw deed behoedzaam enkele stappen achteruit. Pas toen al het stof
op de grond lag en ze zeker was dat de schedel niet zou herrijzen, liet Kasheira haar wapen
weer in de schede glijden en trok ze verder.
Het licht van de aders in de grond nam geleidelijk af en maakte plaats voor volmaakte
duisternis. Slingerplanten streken met hun koude, slijmerige vingers langs Kasheira's gezicht
en af en toe was ze verplicht zich kruipend een weg te banen, door vernauwingen of over
richels van kleine, scherpe stenen. Ze haastte zich voort, tot plots de grond onder haar voeten
wegviel. Voorzichtig tastte Kasheira met haar voet in het niets. Ze voelde een smalle, stenen
rand, duidelijk uitgesleten in het midden: de eerste trede van de wenteltrap. Er werd verteld
dat de trap er al geweest was voordat de andere gangen in de Rots uitgehakt werden, en dat
hij niet door mensenhanden aangelegd was.
Ondanks de inktzwarte duisternis repte Kasheira zich de trap af. De echo’s van haar
voetstappen bleven akelig lang nagalmen, alsof de trap niet ingekapseld zat in de berg, maar
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hij centraal in een reusachtige grot hing, met verre wanden die de geluiden naar elkaar
toespeelden.
Plotseling voelde Kasheira een koude, vochtige luchtstroom uit de diepte waaien. Ergens
sijpelde water met een helder tikkend geluid van de wanden omlaag. Ze vertraagde, wetend
dat ze op het punt stond de Rots te verlaten. Het was nacht, maar zelfs in haar donkere
mantel en met haar ervaring als verkenner was ze niet veilig voor mogelijke patrouilles van de
Inquisitie. Ze hoorde nu steeds duidelijker water omlaag komen, niet rustig druppelend, maar
met de kracht van een heuse storm. Kasheira dankte de Goede Zielen voor deze extra
bescherming en sprong als een kat de laatste treden van de wenteltrap af.
Striemen koud water sloegen haar in het gezicht en maakten dat ze zich gauw onder een
overhangende rotswand terugtrok. Ze bevond zich in een smalle kloof die met een gigantisch
zwaard in de rotsen uitgesneden leek: de wanden liepen verticaal omhoog en er waren enkele
flauwe knikjes in de loop van het ravijn, alsof de zwaardhand wat onzeker was geweest.
Stroompjes regen liepen langs de wanden naar beneden en vormden in het midden van de
kloof een klein, modderig beekje dat van de Rots wegstroomde.
Kasheira sloop geluidloos verder terwijl ze voortdurend de bodem en de bovenrand van
het ravijn afspeurde. Het smalle pad liep steeds steiler omlaag en het beekje kronkelde zich
snel tussen allerlei keien door, de onzichtbare diepte in. Struiken hadden zich met hun lange,
grillige takken aan de rotswanden vastgehecht en reikten naar elkaar over de kloof, waardoor
het pad op sommige plaatsen veranderde in een tunnel.
Na een tiental minuten stopte Kasheira. Voorzichtig boog ze enkele takken aan haar
linkerkant opzij. Verborgen achter een enorme klimplant hing een smalle, zacht heen en weer
wiegende touwladder. Kasheira keek een laatste keer om zich heen, controleerde of haar
zwaard los in de houder zat en werkte zich toen behendig de hoogte in. Net voor ze het einde
van de ladder bereikte, zette Kasheira zich schrap, en met een geluidloze sprong schoot ze
over de rand heen. Ze bleef een ogenblik bewegingsloos zitten in het lange, natte gras en nam
aandachtig de omgeving in zich op.
Aan haar rechterkant, het westen, liep het land steil omlaag in de richting van de klippen.
Beneden wachtte het Sichellack, het Meer van de Maansikkel, dreigend en diepzwart. In feite
was het meer een enorme inham van de Groene Zee, en het had zijn naam te danken aan de
twee landtongen die het begrensden en die als scherpe punten naar elkaar wezen. Op de
klippen van die uitlopers stonden de resten van eeuwenoude burchten of torens, wachters van
een vergeten beschaving.
In de verte meende Kasheira enkele eilandjes van het meer te kunnen onderscheiden,
maar de duisternis en de regen maakten alles akelig onherkenbaar. In oostelijke richting liep
het land snel de hoogte in, en een eind verder begon het Thorsenwold, dat haast de volledige
Rots verborg. De enorme, knoestige bomen verdrongen elkaar om een goede plek te
bemachtigen en groeiden een heel eind tegen de helling op. Hun opmars werd pas gestuit
door een hoge, overhangende rotswand die boven de hoogste kruinen uitstak en het volledige
woud leek in te dammen. In feite strekten de bossen zich nog verder uit naar het noorden en
het zuiden en beheersten ze niet enkel de Rots, maar ook de omliggende landen.
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Kasheira hield van de eenzaamheid van deze plek. De zomer was voorbij en de bomen
droegen de felle, roodbruine kleuren van de herfst, en het frisse water op haar gezicht vormde
een welkome afwisseling voor de bedompte, door rook geblakerde tunnels van de Rots. Een
gevoel van schuld bekroop Kasheira toen ze aan haar broeders dacht die een paar mijl
zuidelijker hun bloed vergoten bij de hoofdingang van de Rots, overgeleverd aan de
belegeringstuigen van de Inquisitie. Ze tuurde gespannen in het rond en hoopte dat haar
opdrachtgever zich gauw kenbaar zou maken. Ze had de stem van de man niet herkend, al
vormde dat geen uitzondering: Kasheira had binnen het Schemerbroederschap maar al te
vaak voor onbekende meesters gewerkt. Wat je niet wist, kon je niet verraden.
Op dat moment kraakte er iets in de omgeving. Kasheira keek gejaagd om zich heen,
maar nergens viel iemand te bespeuren. Even later was het gekraak er opnieuw, duidelijker
deze keer: het geluid van een boot die dreigt te bezwijken onder het geweld van de golven.
Half gebukt rende Kasheira de laatste passen naar de klippen. Diep onder haar sloeg het
water van het meer woest en onvermoeibaar sterk tegen de uitgeholde rotsen. Toen zag ze het
licht. Heel even leek het gewoon boven het water te zweven, maar toen ontdekte Kasheira het
bootje: een kleine sloep die stuurloos heen en weer geslingerd werd en ieder ogenblik op de
rotsen te pletter kon slaan. Kasheira vloekte inwendig en trachtte opvarenden te ontwaren. Er
bewoog niets aan boord, maar toch voelde ze dat de sloep niet leeg was. Kasheira rende weer
naar de kloof. Ze greep de touwladder vast, klom zo snel mogelijk omlaag en stoof verder in
de richting van het Sichellack.
Vlakbij het einde van de kloof weken de wanden plots uit elkaar, alsof in vroegere tijden
een bergrivier met een ongelooflijke kracht uit de rotsen was losgebarsten. Kasheira stopte,
maar gleed uit op het vaalgroene, glibberige mos dat de klippen begroeide. Ze kon maar net
voorkomen dat ze de diepte instortte. Vlak onder haar vielen ontelbare stroompjes regenwater
als fijn glinsterende linten het meer in.
De afstand van de kloof tot het water bedroeg nog minstens twintig voet en van enig
houvast was geen sprake: de eens scherpe stenen hadden de eeuwenlange strijd tegen het
water verloren en ze waren nu volledig glad en onberekenbaar. Verwoed keek Kasheira om
zich heen, op zoek naar een manier om bij het bootje te komen.
De rotsen bestreken de volledige oostkant van het meer en nergens waren er inhammen
waar een sloep kon aanmeren: een prachtige verdediging voor het Schemerbroederschap,
maar nu vervloekte Kasheira de klippen hartsgrondig. Ze trok haar zware mantel en haar
laarzen uit en verborg ze onder een struik bij het eind van de kloof. Ze gespte haar zwaard
stevig vast, schatte de afstand tot het heen en weer dansende licht, en sprong. De klap
waarmee ze in het koude water terechtkwam, perste alle lucht uit haar longen. Heel even was
er niets dan zwart en Kasheira vocht tegen een plotse paniek terwijl ze worstelde om boven te
komen. Het water was koud, maar niet zo koud dat haar spieren niet meer wilden meewerken.
Proestend kwam ze aan de oppervlakte.
Vlak voor haar torende een manshoge golf en op de kam wankelde de boot, klaar om zich
als een enorme houten vis op haar te storten. Kasheira hapte verschrikt naar lucht en dook
onder. Ze voelde de romp vlak boven haar rug voorbijschieten, kwam opnieuw aan de
oppervlakte en zwom met lange, krachtige slagen achter de sloep aan. Tot haar grote
opluchting zag ze twee roeiriemen half buiten boord hangen. Ze reikte vanuit het water
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omhoog, kreeg de rand van de boot te pakken en hees zich zo goed en zo kwaad als het ging
omhoog. Met een doffe bons kwam ze in de sloep terecht, waar ze even hijgend bleef liggen.
Het licht, zag Kasheira nu, was afkomstig van een vreemdsoortige lamp die in een glazen
kastje brandde. Kasheira kroop overeind en trok de roeiriemen verder de boot in. Voorin lag
een roerloze gestalte, gekleed in een bruine pij. Kasheira schudde de figuur door elkaar en
toen er geen reactie kwam, sloeg ze de kap van zijn pij achterover.
“Goede Zielen!”
De man leefde nog, maar hij was buiten bewustzijn en over zijn gezicht liep een bloederige
wonde.
“Hé daar!”
Kasheira tilde voorzichtig zijn hoofd wat omhoog. De man kreunde zacht, maar zijn ogen
bleven gesloten.
“Vervloekt!”
Kasheira liet de gewonde zakken en kroop naar het midden van de sloep. Ze greep de
riemen vast en probeerde uit alle macht de boot onder controle te krijgen. Ze besloot naar het
noorden te roeien, waar de klippen een stuk lager werden en er misschien een mogelijkheid
bestond om de sloep aan land te krijgen.
Terwijl ze met de storm vocht, wierp Kasheira af en toe een vlugge blik op de gewonde.
Hij was oud, met een leerachtige, gebruinde huid. Zijn grijze haar was samengebonden in een
lange staart en in beide oren droeg hij een grote, zilveren ring. Ondanks zijn leeftijd zag de
man er sterk uit, maar zijn toestand was op zijn minst zorgwekkend.
Kasheira keek achter zich en merkte tot haar grote verbazing dat ze recht op een vreemde,
onnatuurlijke inham in de rotsen afging. Heel even probeerde ze de boot van richting te doen
veranderen, maar al gauw bleek dat roeien niets uithaalde: wat zich ook in de inham bevond,
trok de sloep met een onweerstaanbare kracht naar zich toe. Kasheira mompelde een
verwensing, trok haar zwaard en ging rechtop staan in de boot.
Achter haar klonk een moeizame stem: “Dat zal niet nodig zijn, Kasheira.”
Kasheira onderdrukte een kreet en draaide zich om, net op het moment dat de boot aan
de grond liep. Door de schok tuimelde ze achterover en kwam ze languit in het water terecht.
Nog voor ze de kans kreeg om aan land te kruipen, werd een slanke hand naar haar
uitgestoken.
“Snel, Aulan Drakh!” fluisterde de stem die Kasheira in de Rots gehoord had. De klank
ervan boezemde ontzag en vertrouwen in en Kasheira nam de geboden hulp meteen aan. In
een oogwenk was ze uit het water.
Haar redder droeg een lange kapmantel die zijn gezicht volledig verborg en hij maakte
geen aanstalten om zich bekend te maken. Hij boog zich voorover, trok met een enkele
beweging de boot aan land en sprong aan boord.
De gewonde kreunde zwak toen de ander hem voorzichtig optilde en naast de sloep op de
grond liet zakken.
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“De Aulan Drakh…” wist hij na enkele ogenblikken uit te brengen.
“Ze is hier”, verzekerde de onbekende hem.
“Goed… mijn naam… Adaj… alle anderen zijn dood… ook Jasson… de crypte, over de
Dimflot, de Noordbrug… Neem de steen, de Svartfels… we hebben hem gevonden… hoort
toe aan de Aulan Drakh… de jonge vrouw… gevaar!”
Adaj’ handen verkrampten en zijn hoofd rolde opzij. Een fijn straaltje bloed sijpelde langs
zijn mondhoek omlaag.
“Verdomd. We moeten hier weg”, mompelde de man in het zwart. Hij doorzocht snel de
kleren van de dode, haalde er iets uit, verborg het in zijn gewaad en stond op.
“Snel, Aulan Drakh.”
Kasheira bewoog niet, maar stond bevend naar de dode te staren.
“Ik weet nu wie hij is — hij, hij maakte deel uit van de groep die —”
“Later. We moeten maken dat we hier weg zijn. Deze inham blijft niet eeuwig bestaan en
ik wil niet door rotsen overspoeld worden als de spreuk ten einde is.”
Kasheira klemde haar tanden op elkaar, vechtend tegen het razende tollen van haar
hoofd.
“En zijn lichaam?”
“We moeten nu gaan, Aulan Drakh.”
Kasheira rukte haar ogen los van het lijk, stak haar zwaard in de houder en liep achter de
onbekende aan terwijl hij zich naar de achterwand van de inham haastte.
Tot haar verbazing was er een trap gevormd in de rotsen, niet uitgehouwen maar
gesmolten. Kasheira keek om zich heen en zag dat ook de andere wanden een haast vloeibare
textuur vertoonden. Wie de magiër ook was, zijn beheersing van vuur grensde aan het
onmogelijke. Voor zijn intrede bij het Schemerbroederschap had hij ongetwijfeld een
Meesterrang bekleed bij de Staalmantels.
“Haast je”, beval hij haar. “Ik kan dit niet lang meer in stand houden.”
Met zekere passen begon hij de trap op te gaan en Kasheira volgde snel.
“Dat had geen seconde langer moeten duren”, mompelde hij toen ze op de klippen
stonden. Kasheira voelde hoe de magiër haar vanuit de schaduwen van zijn kap een flauwe,
gepijnigde glimlach schonk. Als om de woorden van de man kracht bij te zetten, klonk
plotseling het geluid van hout dat versplinterd werd. Kasheira draaide zich om, net op tijd om
te zien hoe de leegte achter haar opgevuld werd met rotsen die als zwartgrijze lava uit de
grond oprezen. Uit de aarde kwam een gegrom, als het geluid van een woedende beer die
klaar stond om toe te slaan.
“We moeten gaan, Aulan Drakh”, sprak de magiër. “Dit land is oud en wordt beheerst
door de dood.”
Hij draaide zich om en liep met lange passen naar de zoom van het Thorsenwold.
Kasheira bleef een kort ogenblik besluitloos staan en repte zich toen achter hem aan.
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“Maar, waarom?”
Haar woorden kwamen met horten en stoten en ze dreigde voortdurend te struikelen
terwijl ze de man probeerde bij te houden.
“Wie ben je? Ben jij degene die me bevolen heeft de Rots te verlaten? Waarom noem je
me steeds Aulan Drakh?”
Hij stopte een ogenblik.
“Omdat je de Aulan Drakh bent”, verklaarde hij met verrassend zachte stem. “Maar
misschien is het beter als ik je gewoon bij je naam noem. Hoe heet je?”
“Kasheira.”
“Goed dan, Kasheira. Ik zal proberen je vragen te beantwoorden, maar we hebben niet
veel tijd.”
Hij liep zwijgend door tot ze enige afstand tussen de bomen waren.
“Ik wil de vijand zo min mogelijk kans geven ons spoor te volgen.”
“Welke vijand — De Kerk van het Witte Licht?”
“Nee. Hij is ouder — vreselijker.”
Kasheira week achteruit door de hevigheid van zijn woorden, maar de magiër hield haar
tegen.
“De Rots is dood”, zei hij vlak.
“Dood?”
“Zowel de troepen van de Kerk die de Rots belegerden als de krijgers van het
Schemerbroederschap. Iets heeft hen gedood, korte tijd geleden. Ik heb hun lichamen gezien.
Het spijt me.”
“Maar ik kom net vanuit —”
“Ik weet het. Ik heb je geroepen. Maar je moet me geloven.”
Kasheira voelde de grond onder zich wegglijden. De magiër sprak op een manier die
maakte dat ze dadelijk alles geloofde wat hij zei, hoe afschuwelijk en onmogelijk het ook klonk.
Ze opende haar mond, maar er kwamen geen woorden. De bomen rondom haar, de geur en
het geluid van de regen, alles versmolt tot een grijs waas dat haar zintuigen uitdoofde.
“Maar — de mensen in de grot —”
De man plaatste een hand op haar voorhoofd. “Je bent gewond geraakt tijdens de
belegering van de Rots en je hebt koorts gehad. Weet je nog wanneer je voor het laatst
gevochten hebt?”
Kasheira sloot haar ogen en trachtte haar gedachten te ordenen. Haar hele wezen
schreeuwde dat dit te onwerkelijk was om ook maar in de buurt te komen van de waarheid.
“Ik… een week geleden?”
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De misselijkheid kwam zo snel opzetten dat Kasheira brakend in het gras voorover zakte.
Ze bleef zitten, trillend over haar hele lichaam, tot de magiër haar overeind hielp.
Langzaam nam de omgeving weer duidelijke vormen aan: de zware, gebochelde
gedaanten van de bomen, het lange, natte gras dat tegen haar blote voeten zwiepte en de
omtrek van de magiër, dreigend en geruststellend tegelijk.
Kasheira keek vragend naar hem op: “Waarom? Wat is er gebeurd? Waarom heb je me
geroepen?”
“De vijand zoekt je, maar ik ben hem een stap voor. Probeer te vergeten wat er de voorbije
week met je gebeurd is in de Rots: je bent gewond geraakt in de strijd en de wonde op je
voorhoofd is ontstoken. Laat mij je helpen.”
Kasheira was niet langer in staat een zinnige tegenwerping te maken. Ze sloot haar ogen
toen de magiër zijn fijne handen tegen haar slapen plaatste en ze hem een spreuk hoorde
fluisteren.
Ineens voelde ze zich warm worden. De magiër ademde hoorbaar in, alsof hij zelf de pijn
van haar wonde op zich nam, en het kloppende gevoel in Kasheira’s hoofd ebde langzaam
weg. Toen ze opkeek, hing er tussen haar en de onbekende een blauw licht, als gloeiend ijs dat
langzaam in het zwart van de nacht oploste.
“Je zult er altijd een litteken aan overhouden, vrees ik”, mompelde de magiër zacht.
Kasheira streek met een hand over haar voorhoofd. Een gevoelloze, onregelmatige lijn liep
over de plek waar het zwaard van een Kerkelijke soldaat haar geraakt had.
“Dank je”, stamelde Kasheira. Ze had het op een vreemde manier warm, alsof ze vlakbij
een vuur zat dat haar niet enkel tegen vijanden beschermde maar dat ook haar geest en haar
lichaam tot rust bracht.
“Ik heb nooit gehoord dat een magiër van het broederschap zo snel iemand kon —” Ze
onderbrak zichzelf toen de ander langzaam zijn hoofd schudde.
“Je behoort niet tot het Schemerbroederschap?”
Ze deed een paar stappen achteruit en een onaangenaam gevoel deed haar maag
samentrekken toen de man een hand naar zijn kap bracht. Hij sloeg ze achterover en
Kasheira’s mond viel open. Het redelijke deel van haar wezen wilde dat ze haar zwaard trok,
maar nieuwsgierigheid dwong de gedachten aan zelfbehoud op de achtergrond.
“Wie — wie ben je?”
De man — als het een man was — glimlachte droevig, maar bleef zwijgen, alsof hij in
stilte overwoog wat hij de jonge vrouw zou vertellen. Zijn ogen, blauwe kristallen zonder pupil
of oogwit, vertelden het verhaal van talloze eeuwen, maar de lijnen van zijn donkere,
bruingroene gelaat waren jong en hard. Hij had geen wenkbrauwen en zijn kale schedel
glansde donker in de nacht, afgezien van de rune die in zijn voorhoofd gekerfd was en die
gloeide met hetzelfde licht als zijn ogen.
“Mijn naam is Celrain. Ik ben een Adun Luan, een krijger van Akhdar. Als jij sterft, is
mijn bestaan nutteloos.”
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Kasheira glimlachte zonder goed te weten waarom. Ze had nooit iets over de Adun Luan
gehoord, maar ze voelde instinctief dat dit wezen, wat het verder ook mocht zijn, onmogelijk
tot het kwaad kon behoren.
“Wat bedoel je, als ik sterf…”
“Je zou het niet begrijpen,” antwoordde Celrain op zachte toon, “nog niet. Later kan ik je
meer vertellen.”
Hij dacht even na.
“Ik weet niet waarom je me zou moeten vertrouwen, maar doe het toch maar”, voegde hij
eraan toe, opnieuw droevig glimlachend.
Kasheira knikte slechts. “Maar die… gelofte? Wat betekent het?”
“Ze is wat ze is. Aanvaard het nu maar. Jij moet in leven blijven, en het is mijn taak
daarvoor te zorgen. Hoe langer we hier blijven, des te groter wordt de kans dat ik daar niet in
slaag.”
De Adun Luan wendde zich van Kasheira af en floot zacht.
Kasheira deinsde achteruit toen tussen de bomen een reusachtige bruine beer tevoorschijn
kwam. Ondanks zijn massieve gestalte bewoog hij zich volkomen geruisloos. Op een tweetal
meter van Kasheira bleef hij zacht grommend staan terwijl hij haar met intelligente, felgele
ogen aankeek.
“Zijn naam is Khoth”, zei Celrain.
Kasheira bleef de beer onbegrijpend aanstaren, maar liet na een ongemakkelijke stilte
haar ogen zakken. De beer vormde een dreigende verschijning, maar was ook iets vertrouwds
aan het dier, alsof ze hem al eerder ontmoet had…
“Hij — het is alsof hij iets over me weet… Hij lijkt dwars door me heen te kijken.”
“Ik weet het. Ik heb geen gezag over hem, maar hij vergezelt me nu al een week. Ik geloof
dat hij vastbesloten is jou te helpen.”
“Mij helpen?”
“Ook hij heeft de opdracht je te beschermen, al weet ik niet wie zijn meester is.”
De magiër liep naar de bomen aan de zuidrand van de open plek, haalde twee reistassen
uit het struikgewas en lanceerde er een in Kasheira’s richting.
“In de tas zitten droge kleren en wat te eten. Ik ben zo terug.”
Hij was in het woud verdwenen voor Kasheira van haar verbazing bekomen was. Khoth
geeuwde traag, beantwoordde haar blik zonder enige emotie en legde zich te rusten met zijn
hoofd op zijn voorpoten.
Een gevoel van herkenning probeerde zich uit de woelige draaikolk van Kasheira’s
verleden naar boven te werken, maar zonder resultaat. De jonge vrouw rilde in haar natte
kleren en snel maakte ze de knoop los die de tas dichthield. Binnenin vond ze een eenvoudige,
bruinleren broek en een zwaar, donkergroen hemd van een sterke stof. Na enige aarzeling trok
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Kasheira haar natte pak uit. De nieuwe kleren pasten haar perfect en ze knoopte haastig het
hemd vast toen de Adun Luan tevoorschijn kwam.
“Je mantel en je laarzen. Ik geloof dat je ze best kunt gebruiken.”
“Dank je.”
Kasheira trok de laarzen aan en hulde zich dankbaar in de lange mantel. Toen ze opkeek,
zag ze dat Celrain in de richting van de Rots tuurde, alsof hij door de bomen heen kon kijken
en zag wat er zich afspeelde binnen de muren van het donkere bolwerk. Ze huiverde een
ogenblik, bevangen door een kilte die van binnen kwam en die niet wilde wijken.
“De Rots is verloren”, fluisterde Celrain na een ongemakkelijke stilte. “We moeten gaan.
Enkel haast kan groter onheil voorkomen.”
Kasheira keek het lange, slanke wezen strak aan. Het Schemerbroederschap was de enige
familie die ze kende. Vrienden, echte vrienden, had ze nooit gehad: wie geboren werd met de
smet van het Duister was altijd eenzaam, maar het Schemerbroederschap gaf hen tenminste
het gevoel dat ze samen vochten en stierven.
In een vloeiende beweging haalde Kasheira haar zwaard uit de schede en ze liet het diep
in de woudgrond wegzinken.
“Niet voor ik weet wat ik wil weten”, siste ze.
De ogen van de Adun Luan vernauwden zich en hij knikte zacht. Deze vrouw had de
trekken van de mensen die uit Taranslang kwamen, het Grensland dat in het uiterste oosten
lag van de Landen: lang en gitzwart haar, grote, amandelvormige ogen, kleine oren, een fijne
neus en hoge jukbeenderen. Celrain had de verhalen gehoord over de volkeren van het
Oosten, over hun wilskracht en hun liefde voor onafhankelijkheid. Hij wist niet hoe lang
Kasheira bij het Schemerbroederschap geleefd had, maar ze was in geen geval haar afkomst
vergeten.
En dan was er nog de kwestie van haar magische aanleg: Celrain vermoedde dat haar
talenten bij het vuur en het metaal lagen. Zonder de smet van het Duister en met de juiste
opleiding was ze ongetwijfeld uitgegroeid tot een beloftevolle Staalmantel — een gevaarlijk en
vaak onberekenbaar soort magiër, als Celrain de geruchten mocht geloven die hij in de
Landen had opgevangen.
Maar daar ging het niet om. Deze vrouw was Aulan Drakh.
“Goed dan.”
De Adun Luan liet zich op de grond zakken en vouwde zijn benen onder zich.
Kasheira volgde zijn voorbeeld en Khoth liet een goedkeurende grom horen, alsof de beer
altijd al geweten had dat het hierop zou uitdraaien.
“Waarom noem je me Aulan Drakh?”
De Adun Luan schonk haar zijn kenmerkende glimlach.
“Een lang verhaal. Wat kun je me vertellen over de man in de boot?”
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“Adaj? Hij was een Druïde uit het Zuiden die rondtrok door de Landen en vaak hulp
verleende aan het Schemerbroederschap. Hij was vooral geïnteresseerd in het verleden, in
dingen van voor de Grote Oorlog. Een paar maand geleden trok hij samen met Jasson — een
magiër die in de Rots leefde — en enkele andere magiërs naar het westen. Ze gingen op zoek
naar de legendarische Svartfels, de Zwarte Steen. Jasson had aanwijzingen dat de steen te
vinden zou zijn op een plek die hij de Crypte noemde, ergens aan de overkant van de
Dimflot.”
“Wat weet je over de Svartfels?”
Kasheira haalde haar schouders op.
“Volgens de magiërs van het Schemerbroederschap kan de steen hen helpen de smet van
het Duister te begrijpen en misschien zelfs weg te wassen. Dat is alles.”
“De macht van het Duister begrijpen en wegwassen? Een interessante gedachte.”
Celrain haalde iets uit zijn mantel tevoorschijn en plaatste het in Kasheira’s hand. Het was
een zwarte, vuistgrote steen, verrassend zwaar en beschreven met onnoemelijk veel kleine
runen.
“Dus Adaj sprak de waarheid”, hijgde Kasheira. “Ze hebben de Svartfels gevonden…”
“Inderdaad. Ze hebben de steen gevonden en ze hebben de prijs betaald. Niemand kent
de herkomst, de betekenis of de functie van de Svartfels, Kasheira. Het idee dat hij de smet
van het Duister kan doorgronden of wegwassen, vormt enkel een zoveelste legende.”
“Hoe komt het dat je zoveel over de Zwarte Steen afweet?”
“Veel? Ik weet heel wat minder dan ik zou willen weten. Maar laat me proberen alles uit te
leggen. Een deel van mijn opdracht luidt als volgt:
“Tekens van de Poort
geschapen voor de eeuwigheid
tijd onderwerpt alles
de Zwarte Steen
verwrongen sleutel tot macht
herrezen in levenloze angst
de laatste Aulan Drakh
een gids voor wie wil volgen
naar Varrdon
leidt de Tempel van de Eersten
door de poort Ishmai
haar ware aard, kennis van zichzelf
doem en genezing van het Al
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heraut van de Eindtijd.”
Kasheira schudde verward het hoofd.
“Het klinkt als een profetie. Ik begrijp er niets van.”
“Dat komt nog wel. Laat me je eerst een andere vraag stellen: heb je ooit gehoord van de
Blauwe Heuvels?”
“Een naam uit legenden”, antwoordde Kasheira spottend. “Eeuwen geleden zou in de
Blauwe Heuvels het Schemerbroederschap gesticht zijn. Er is lang gezocht naar de
legendarische burcht waar alles begon, maar tevergeefs: de Blauwe Heuvels zijn enkel nog stof
voor verhalen op lange winteravonden.”
“Toch niet. Het Schemerbroederschap wil misschien de oorsprong van die verhalen niet
meer achterhalen, maar mijn opdracht liet me geen keus: ik moest en zou de plek vinden waar
enkele magiërs van de Schemering ooit besloten een broederschap op te richten.”
“En wat heeft die zoektocht je opgeleverd?”
Kasheira’s spottende toon kreeg een bijklank van nieuwsgierigheid.
“Ik ontdekte een plek in het noordoosten van de Krijgsmark waar eeuwen geleden strijd
geleverd was: wind en water hadden de ruïnes van een burcht één gemaakt met de rotsen en
het woud.”
“En dat zijn de Blauwe Heuvels?”
“Ja. Diep onder de ruïnes strekt er zich een immens labyrint uit van gangen, allemaal leeg
en verlaten, maar zelfs na al die eeuwen is de macht van de Schemering nog voelbaar
aanwezig. Geloof me, Kasheira: daar en nergens anders is het broederschap in het leven
geroepen.”
Kasheira knikte stom, overweldigd door de stelligheid waarmee de Adun Luan zijn
verhaal deed.
“En ik vond er dit”, vervolgde hij. “Een rol perkament, ook na duizend jaar nog steeds
onbeschadigd in een kist.”
Kasheira nam onzeker de kleine, vergeelde rol aan die Celrain haar voorhield.
“Maak open.”
Het donkerrode zegel was eenvoudig, zonder enig merkteken. Kasheira verbrak het en
rolde het vergeelde vel open. In het donker waren vaag de omtrekken van een kaart zichtbaar.
“De kaart van Varrdon”, mompelde Celrain.
Kasheira stak hem geërgerd het perkament toe.
“Spreek niet in raadsels!”
“Ik weet zelf niet wat Varrdon betekent, enkel dat de naam voorkomt in de profetie die ik
je zopas verteld hebt.”
Kasheira’s handen beefden toen ze de lijnen op de kaart volgde.
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“Hoe weet je dat deze kaart ook de kaart van Varrdon is uit jouw profetie? En waarom
geef je de kaart aan mij?”
“Omdat het niet mijn profetie is, Kasheira. Het is de profetie van de laatste Aulan Drakh
— degene die ook de Svartfels moet ontvangen: jij.”
Kasheira schudde het hoofd.
“Ik? Waar heb je het over?”
“Je hoorde wat Adaj zei voor hij stierf: dat de Svartfels de Aulan Drakh toekomt.”
“Maar ik weet niet eens wat dat woord betekent!”
Celrain boog zich naar Kasheira toe.
“Aulan Drakh betekent Sluierwezen.”
Kasheira’s gezicht sprak boekdelen en Celrain vervolgde dadelijk: “Er is niet veel over de
Sluierwezens bekend, enkel dat het wezens van de Schemering zijn: ze staan dus open voor de
macht van het Duister. Het meest opvallende is echter dat hun magie op natuurlijke wijze
gecamoufleerd is: jij hebt geen opleiding gekregen als magiër, maar zelfs voor een ongeschoold
iemand heb je onnatuurlijk weinig mana — alsof je geen talent hebt, meer nog: alsof je niet
bestaat. Ik vraag me af waarom je door het Schemerbroederschap aanvaard bent.
Maar er is meer: de onooglijke manareserve van een Sluierwezen verbergt een ongrijpbare
macht waarover niets geweten is, een macht waarvan de mogelijkheden geheel en al onbekend
zijn. Maar wat die macht ook is: de vijand vreest je. Ik weet niet hoe hij de profetie kent over
de Aulan Drakh en de Svartfels, maar hij kent ze. Hij kent de profetie en hij vreest jou om wie
je bent en om wat er kan gebeuren als de profetie vervuld wordt. En dat is precies mijn
opdracht: zorgen dat jij blijft leven, zodat de profetie in vervulling kan gaan.”
Kasheira voelde haar maag opnieuw in opstand komen.
“De vijand… is hij…”
“Oud, oud en vreselijk.”
“Het Duister?”
“Ja. Maar niet zoals het Duister dat werkzaam is in de wezens van de Schemering, niet
zoals het Duister dat vereerd wordt door de Doodsmagiërs in het Zwarte Gilde van
Bath’Narak: dat zijn maar de krachteloze resten van een groter en sterker iets — iets wat op
ons wacht.”
Kasheira verborg haar gezicht achter haar handen.
“Maar ik ben enkel…” de woorden bleven in haar keel steken en ze verwachtte dat ze
badend in het zweet wakker zou worden in haar kamer in de Rots.
“Je bent niet zomaar een krijger van de Schemering, gedoemd om de rest van je leven
door te brengen in angst voor het Witte Licht. Je hebt een taak te vervullen.”
“Denk nooit dat het Witte Licht mij angst aanjaagt, magiër”, snauwde Kasheira. “Stel dat
ik je geloof, stel dat ik werkelijk een Sluierwezen ben. Waarom zou ik alles achterlaten en je
volgen?”
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“Ben ik niet duidelijk genoeg geweest? De Rots is dood, Kasheira. Deze plek bevat niets
meer voor jou om naar terug te keren.”
“Het Schemerbroederschap heeft andere schuilplaatsen.”
“Ook zij zullen vroeg of laat belegerd worden en vallen. Uit verhalen blijkt trouwens dat
de Rots jullie sterkste bolwerk was. Hoe lang denk je dat de andere vestingen stand zullen
houden? Hoe lang is het geleden dat de Rots nog een boodschap heeft ontvangen van de
andere schuilplaatsen?”
Kasheira wendde zich af en probeerde woedend haar tranen tegen te houden.
“Waarom?” hijgde ze. “Waarom ben ik zo belangrijk? En wie is die vijand waar je het over
hebt? Wie is het, als het niet de macht is die aanbeden wordt in Bath’Narak?”
“Het is gevaarlijk over dergelijke dingen te praten. Het Duister heeft vele gezichten, vele
gedaanten die nooit eerder door een levend mens aanschouwd zijn. Er is iets losgelaten op
deze wereld dat niet had mogen ontwaken — een oervorm van het kwaad.”
Kasheira las de boodschap in Celrains ogen, een blik die haar vertelde dat hij om begrip
vroeg, dat er dingen waren die hij haar onmogelijk kon vertellen. De angst sloeg Kasheira om
het hart. Dit mooie, angstaanjagende wezen, oud en jong tegelijk en krachtiger dan elke
magiër die ze ooit ontmoet had, was bang. Hoe kon hij ooit verwachten dat zij hem kon
helpen?
Wat maakt het uit of je hem volgt of niet? Er is niets meer om achter te laten. De Rots is verloren, de
voorbije dagen — weken, maanden — een illusie. Je kunt net zo goed met hem meegaan, wie of wat hij ook is.
Kasheira glimlachte wrang. Ze voelde pijn bij het verlies van haar medekrijgers, maar het
was een pijn waarop ze voorbereid was. Slechts weinigen overleefden langer dan een jaar bij
het Schemerbroederschap. Het Witte Licht kende geen genade.
Je wist dat het vroeg of laat zou gebeuren. De Rots is niet het eerste fort van het broederschap dat ten onder
gaat. Wat maakt het uit?
Kasheira uitte een stille verwensing. Ze opende haar reistas en stopte er de Svartfels en de
kaart van Varrdon in.
Ze gespte de tas op haar rug en trok haar zwaard uit de grond.
“Waar gaan we heen?” vroeg ze, terwijl ze het beven uit haar stem probeerde te houden.
“Svartlack.”
“Het dorp in Nattfold, aan de rand van de Dimskog?”
Celrain knikte.
“Ik wil het zo snel mogelijk bereiken. Er vindt een bijeenkomst plaats in Svartlack, een
bijeenkomst met mogelijke bondgenoten. Als we nu vertrekken, kunnen we nog een paar uur
in het donker reizen.”
Hij liep naar het zuiden, naar een plek waar het struikgewas tussen de bomen een
ondoordringbare muur vormde. Tussen twee reusachtige eiken bleef hij bewegingsloos staan,
zijn ogen gesloten, alsof hij diep nadacht. Uiteindelijk haalde hij een fijne, zwartgelakte dolk
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tevoorschijn en met vloeiende bewegingen kraste hij een rune in de schors van de boom.
Celrain fluisterde enkele woorden en dadelijk begon de rune felgroen op te lichten.
Kasheira snakte naar adem toen het struikgewas tussen de twee eiken zacht krakend opzij
bewoog en een donkere tunnel onthulde.
“De herinnering aan een pad dat door deze bossen liep. Het werd gebruikt door reizigers
die vanuit de Rots naar het westen trokken, lang voor de stichting van het broederschap.”
“Een pad van de bouwers van de Rots?”
De Adun Luan haalde zijn schouders op.
“Misschien. De bomen herinneren zich de weg nog levendig.”
Zijn stem daalde tot een gemompel, nauwelijks hoorbaar boven het zachte tikken van de
regen op de bladeren boven hen.
“Volg me.”
Hij verdween in de opening en werd dadelijk door het zwart opgeslokt, op de voet gevolgd
door Khoth.
Kasheira wierp een laatste blik om zich heen, haalde diep adem en ging het tweetal
achterna.
Het duurde even voor ze zich aan de duisternis had aangepast, maar al snel onderscheidde
ze het pad als een smal, vaalgrijs lint dat zich kronkelend een weg zocht tussen de bomen.
Celrain wachtte een eind verder met Khoth naast zich.
“Verlaat het pad niet”, waarschuwde de Adun Luan. Zijn stem werd op een vreemde,
akelige manier gedempt door de dichte begroeiing. Een verstikkend gevoel snoerde Kasheira's
keel dicht en ze liep snel op Celrain toe.
“Laten we gaan”, fluisterde ze gejaagd. “Hoe sneller we deze plek achter ons laten, hoe
beter.”
Ergens links van haar weerklonk een echo, of iets wat daarop leek, alleen waren er
meerdere stemmen. Khoth gromde dreigend en zijn dikke vacht ging overeind staan.
Celrains gezicht betrok.
“De wortels van dit woud reiken diep”, mompelde hij. “Wie weet welke macht hen
aangeraakt heeft en welke ruïnes eronder verborgen liggen.”
Hij trok zijn kap over zijn hoofd, draaide zich bruusk om en liep het woud in, op de voet
gevolgd door Kasheira.
Khoth sloot de rij en al gauw had het drietal het deel van de bossen verlaten dat langs het
Sichellack liep. Het pad leidde nooit meer dan een tiental passen rechtdoor en alles kwam
Kasheira onbekend voor, ook al kende ze als verkenner alle wegen in de bossen rond de Rots.
Bomen, struiken, de bodem en zelfs af en toe een glimp van de nachtelijke hemel: alles
droeg dezelfde grauwgrijze, onwerkelijke kleur, als beelden uit een halfvervlogen droom.
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Het regende niet meer, tenzij ook het water tegengehouden werd door het doodse grijs dat
alles insloot: de grond was volledig droog en Kasheira vroeg zich af of deze plek nog wel tot
dezelfde werkelijkheid behoorde als de wereld die ze zopas verlaten hadden.
Af en toe zag ze rotsen, vreemd opgestapeld, schijnbaar zonder betekenis, maar toch
angstaanjagend. De Adun Luan versnelde steeds zijn pas als ze zo’n plek naderden, maar
Kasheira stelde geen vragen: een innerlijke stem waarschuwde haar de stilte niet te verstoren
en die aanmaning was heel wat dwingender dan haar nieuwsgierigheid.
Het pad bleef achter het drietal nog een tijd zichtbaar, al raakte Kasheira het gevoel niet
kwijt dat er geen weg terug was en dat ze overgeleverd waren aan de genade van het woud.
Nadat ze enkele uren naar het zuidwesten gelopen hadden, boog het pad plotseling scherp af
naar het oosten. Het werd smaller en leidde hen in wijde, langzame bochten een flauwe
helling op. Takken, omgevallen bomen en rotsen versperden hen steeds vaker de weg, alsof
het pad hier nauwelijks gebruikt werd.
Celrain sprak niet, maar Kasheira merkte dat hij meer en meer om zich heen begon te
kijken.
Na een paar mijl boog de weg opnieuw af in zuidwestelijke richting. Hij liep nu evenwijdig
aan de helling en het woud werd een stuk ondoordringbaarder: af en toe verdween het pad in
het struikgewas of maakte het een wijde boog om daarna weer in dezelfde richting verder te
gaan — een teken dat reizigers uit vroegere tijden verkozen hadden om bepaalde plaatsen te
vermijden. Hier en daar begonnen flauwe, breekbare zonnestralen door het bladerdek heen te
reiken en telkens veranderden op zo’n plek de kleuren op schijnbaar magische wijze: tinten
van bruin, rood en geel verdreven aarzelend het grijs waar ze nu al uren doorheen ploeterden.
Ineens bleef Celrain staan, zo abrupt dat Kasheira haast tegen hem opbotste.
“Tijd om van het pad af te gaan”, fluisterde hij.
Kasheira merkte tot haar verbazing dat er zweetdruppels op zijn voorhoofd parelden, alsof
hij een zware inspanning leverde en bijna aan het einde van zijn krachten was: een indruk die
versterkt werd door het flauwe licht dat de rune op zijn voorhoofd verspreidde.
Opnieuw kerfde de Adun Luan een rune in de stam van een boom aan de rand van het
pad. Kasheira herkende niet één van de woorden van de bezwering die hij sprak. Weer begon
de rune felgroen op te lichten en het daaropvolgende ogenblik nam de omgeving normale
kleuren aan. Zilveren bundels zonlicht doorbraken overal de zee van takken en bladeren en af
en toe was een vlek paarsblauwe lucht zichtbaar, daar waar de bomen verder uit elkaar
stonden.
Kasheira keek verwonderd om zich heen.
“Het pad is verdwenen.”
“Het bestaat al sinds eeuwen niet meer. Om het te betreden, moest ik de herinneringen
van dit land oproepen. We volgden niet alleen een weg uit het verleden, we bestonden in het
verleden.”
Kasheira staarde hem ongelovig aan.
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“Dus daarom had alles die grijze kleur”, stamelde ze. “Ik dacht dat het gewoon de nacht
was, maar in het woud zijn de nachten donkerder, maar toch minder… dood.”
Ze schudde verward haar hoofd.
“Het was zo onwerkelijk. Alsof ik een droom beleefde.”
“Geen droom. Een herinnering van de wereld.”
“Waar zijn we ergens?”
“Vele mijlen ten zuidwesten van de Rots, ook al hebben we niet zo lang gelopen.”
De Adun Luan leunde tegen een boom en sloot zijn ogen voor hij verder ging.
“De spreuk heeft heel wat van mijn krachten gekost, maar het was het waard. De vorm
van deze landen was anders toen het pad gemaakt werd. Steden en dorpen die nu gescheiden
zijn door wouden of bergen, waren toen buren, en omgekeerd.”
“Dan is de kans groot dat we ons bevinden in een deel van het Thorsenwold dat ik nooit
verkend heb.”
“Ik heb een paar kaarten gekocht van een handelaar in Stormhold.”
Celrain haalde een perkament tevoorschijn. Hij vouwde het open en onthulde een oude
maar gedetailleerde kaart.
Kasheira wilde er een blik op werpen, maar bedacht zich toen de Adun Luan zijn ogen
sloot en een handpalm zacht over het papier liet glijden. De kaart werd een ogenblik verlicht
door een blauwe gloed, maar het perkament was intact toen Celrain zijn hand weghaalde.
Zorgvuldig borg de magiër de kaart weg. Hij wees naar het westen, waar het land steil omlaag
liep.
“Deze helling leidt naar het dal van Armath. Daal je hier af, dan kom je bij het
grondgebied van een Klooster.”
“Armath? Dat betekent dat we meer dan zeventig mijl ten zuiden van de Rots zitten! De
Priesters van de Klooster van Armath zijn berucht.”
“Waarom dan wel?”
“Er wordt verteld dat ze de hand hebben in de werking van de Inquisitie — in de
methoden die gebruikt worden door de kerkelijke onderzoekers. De huidige Oppermagister
van het Witte Licht, Turalan, is opgeleid op deze afgelegen plek voor hij naar het noorden
trok om zijn geluk te beproeven in Kurash, de hoofdzetel van de Kerk. Armath ligt ver van
Kurash, maar Turalan is de woorden van zijn voormalige oversten niet vergeten: de leer van
Armath staat bekend als een van de zuiverste binnen de Kerk.”
“Het is niet mijn bedoeling Armath te bezoeken”, verzekerde Celrain haar.
Kasheira knikte afwezig.
“En Svartlack? Die bijeenkomst, of wat het ook mag zijn, hoe weet je daar iets van af ?”
“Ik weet niet waarom Svartlack zo belangrijk is”, gaf hij toe. “Een Adun Luan weet wat
hij moet weten, zonder te weten waarom het belangrijk is.”
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Kasheira wierp hem een onderzoekende blik toe.
“Dat zijn geen woorden die je zelf bedacht hebt.”
Celrain balde zijn vuisten.
“Inderdaad. Het zijn de woorden van de scheppers van de Adun Luan.”
Er lag droefheid in zijn stem, en gevoelens die hij lang geleden had moeten verdringen,
dreigden nu terug aan de oppervlakte te komen.
“Laten we gaan. Het wordt langzaam licht en hoe eerder we Svartlack bereiken, hoe
beter.” Hij vertrok in zuidelijke richting met Khoth naast zich.
Waar kom je vandaan, Adun Luan? Hoe weet je wat je weet en waarom ben je hier — waarom ben je echt
hier? En waar is mijn plaats in dit alles?
Kasheira schudde haar hoofd en rende de twee achterna.
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Ze vorderden gestaag door de dichte begroeiing. Celrain zette er stevig de pas in, al
versperden rottende bomen, rotsen en slingerplanten hen voortdurend de weg. Af en toe
stopte de Adun Luan en sloot hij zijn ogen, alsof hij de kaart opriep in zijn geest en zo
bepaalde waar ze waren.
Het Thorsenwold scheen zich oneindig in alle richtingen uit te strekken en nergens
kwamen ze een open plek tegen. Vele bomen hadden al een groot deel van hun bladeren
verloren en de woudbodem was een woeste chaos van geel en rood. De hemel was
helderblauw, maar door het dichte struikgewas bleef het zicht beperkt tot een vijftigtal passen.
Kasheira at en dronk tijdens het lopen: water uit haar leren drinkzak en fruit, kaas en
brood uit de tas die Celrain haar gegeven had.
Hoewel Khoth niet altijd vlakbij de reizigers liep, bleef hij in hun buurt en Kasheira
verbaasde zich over de rust en de kracht die het enorme dier uitstraalde. Ze wilde Celrain
erover aanspreken, maar bedacht zich omdat ze zeker wist dat de beer elk woord begreep.
De zon zonk verrassend snel naar het westen, maar Celrain maakte geen aanstalten om
stil te houden.
Het land werd steeds heuvelachtiger en de dalen verborgen ontelbare smalle,
snelstromende riviertjes, donkerrood en zwart gevlekt in de herfstschaduw. In het oosten rezen
her en der rotswanden op, minstens dertig voet hoog, slingerend van de ene heuveltop naar de
andere als een natuurlijke ommuring. Een enkele keer versperde een rotswand de drie
reizigers de weg. Ooit hadden mensen een doorgang uitgehakt, maar de ingang van de tunnel
was half ingestort en aardedonker.
Celrain tuurde naar binnen, maar deinsde terug, schijnbaar geschokt door wat hij gezien
of gevoeld had.
“Weg hier”, fluisterde hij met half dichtgeknepen ogen.
Kasheira had haar zwaard al in de hand, maar stopte het weg en stelde geen vragen: ze
kon het gevoel niet van zich afschudden dat het zwart in de tunnel hun tocht tot een
vroegtijdig einde had willen brengen.
Toen ze een eind naar het westen gelopen waren en de plek bereikten waar de rotswand
als een enorme stenen worm in de grond dook, was de zon haast helemaal verdwenen: lange
schaduwen speelden om de groeven in de rotsen en deden dingen vermoeden die Kasheira
liever niet zag.
“Hier rusten we”, verklaarde Celrain. Zijn stem klonk niet moe, hoewel er duidelijk iets
was dat hem bezwaarde. De ogen van de Adun Luan smeulden zacht in het schemerdonker:
twee blauwe, waakzame toortsen die een flauw spoor achterlieten, waar hij ook ging.
Khoth liet een bevestigend gebrom horen. De beer rekte zich grondig uit en verdween
tussen de rotsen in noordelijke richting.
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“Gaat hij op jacht?” vroeg Kasheira, het dier nakijkend.
De Adun Luan knikte, ging tegen de rotswand zitten en haalde een stuk brood uit de tas.
“Ja. Ik geloof dat hij zal proberen vis te vangen in een van de stroompjes die we vandaag
overgestoken zijn.”
“Hoe lang volgt hij je al?”
“Een vijftal dagen. Maar hij is me niet gevolgd: hij heeft zich bij me gevoegd alsof hij
precies wist waar hij heen wilde en alsof hij wist dat we beiden hetzelfde reisdoel hadden. Ik
weet dat het ongeloofwaardig klinkt…”
Kasheira snoof.
“Ik vrees dat mijn opvattingen over geloofwaardig en ongeloofwaardig de voorbije uren
flink door elkaar gehaald zijn”, wierp ze tegen. “Je hebt me gezegd alle gebeurtenissen van de
laatste dagen te vergeten, of…”
Ze kneep heel even haar ogen dicht.
“Goede Zielen, ik weet niet eens wat mijn laatste echte herinnering is.”
“Misschien is het beter zo.”
Kasheira keek haar vreemde reisgezel aan terwijl ze probeerde de betekenis van zijn
woorden te achterhalen. Ze huiverde bij de gedachte dat haar laatste dagen in de Rots enkel
een ijldroom geweest waren, en dat terwijl iedereen rondom haar dood was. Dood door iets
waar Celrain verder niets over losgelaten had.
“Genoeg!”
Ze betwijfelde of ze in staat was om vannacht nog meer gekmakende dingen aan te horen.
Ze liet haar hoofd rusten tegen de rotswand en trok langzaam haar zwaard: een geschenk
van haar vader. Naast de vaardigheden die ze van hem geleerd had, was het wapen een van de
weinige zekerheden die ze bezat.
Het gevoel van het gevest in haar hand kalmeerde haar razende gedachtegang wat en
Kasheira sloot dankbaar haar ogen.
“Een uitzonderlijk wapen”, mompelde Celrain terwijl hij het zwaard aandachtig bekeek.
De kling, donkerblauw als de nacht, was zacht gekromd, ontworpen voor snelle, wervelende
houwen. Het kruisstuk was rond, zonder krassen of enig ander teken van strijd. Alles aan het
wapen was functioneel: een eenvoud die het een zeldzame, strakke schoonheid schonk en het
feilloze vakmanschap tot uiting bracht. Toch gaf het niet de minste aanwijzing over de
mogelijke herkomst.
“Er rust geen spreuk op, maar het is geen gewoon zwaard.”
“Mijn vader gaf het me toen mijn techniek volmaakt was — dat zei hij tenminste”,
antwoordde Kasheira, haar ogen nog steeds gesloten. “Hij zei dat het een van de Oude
Wapens was.”
“Dat is alles?”
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“Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt, enkel dat het perfect aanvoelt, alsof het voor mij
gemaakt is. Maar dat is het niet: het was het zwaard van mijn vader, tot hij…”
Haar woorden stokten en een oude pijn verkrampte elke spier in haar lichaam.
De realiteit van de voorbije dagen stortte zich als een nachtmerrie op haar en Kasheira
klampte haar zwaard zo hard vast tot ze het gevoel had dat de pezen in haar vingers zouden
scheuren. Het had haar nooit angst aangejaagd om alleen te zijn, maar vermoeidheid en
Celrains vage, vreselijke verhaal maakten dat ze iemand nodig had die naar haar luisterde,
wat ze ook te vertellen had.
“Ik weet niet meer hoe ik bij het Schemerbroederschap beland ben”, zei ze met verstikte
stem. “De weg was lang, lang en gevaarlijk, maar ik herinner me niets meer van de details, of
van wie me naar de Rots gebracht heeft.
Mijn gedachten keerden altijd terug naar die laatste avond, toen ik wegvluchtte, toen mijn
vader gedood werd, om mij.”
“Waarom? Waarom zou iemand om jou je vader doden?”
“De smet van het Duister”, vervolgde ze terwijl de tranen achter haar gesloten oogleden
brandden. “Het waren Ridders van het Witte Licht; drie krijgers van de Inquisitie. Eén van de
drie had een speer bij zich, een lange, zwarte speer met allerlei runen langs het heft. Ik heb
later nooit meer een dergelijk wapen gezien. Ik heb gezworen dat ik hen zou doden.”
Ze opende haar ogen en keek de Adun Luan aan terwijl de tranen over haar wangen
liepen. In het donkerrode avondlicht zag Celrains gezicht er mooi en angstwekkend tegelijk
uit.
“Mijn vader had me opgeleid, begrijp je? Hij had ervoor gezorgd dat ik met het zwaard
overweg kon, zodat ik kon overleven. Hij wist dat ze vroeg of laat zouden komen. Hij —”
Het licht in Celrains ogen veranderde en Kasheira schrok op.
“Wat —”
De Adun Luan fluisterde iets en het volgende ogenblik zakte haar hoofd op haar borst.
Celrain stond op, nam het zwaard uit haar handen en liet Kasheira voorzichtig tegen de
grond zakken. Hij trok de mantel dicht om haar heen, sloeg de kap over haar hoofd en nam
weer zijn plaats in tegen de rotsen.
“Drie krijgers van de Inquisitie. Eén van de drie had een speer bij zich…”
Celrain sliep die nacht niet, maar dacht na over Kasheira’s herkomst en over de dood van
haar vader. De Inquisitie had haar onmogelijk kunnen vinden in haar geboortedorp in
Taranslang. Kasheira kon niet meer dan een kind geweest zijn toen ze uit het Oosten
wegvluchtte: haar mana was nu al nauwelijks voelbaar. Als kind moest ze geheel en al
verborgen geweest zijn voor de ogen van het Witte Licht.
De Adun Luan rilde.
Drie ridders — dat geloofde hij best, maar niet dat ze tot het Witte Licht behoorden.
Was het Duister die avond zo dicht bij de Aulan Drakh geweest? Het leek haast
onmogelijk dat ze nog leefde. Ze had de dood van haar vader gezien. Alleen had ze het nooit
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kunnen redden. Maar wie had haar geholpen? Wie was er op de hoogte geweest van het
gevaar en van haar ware aard?
De magiër wierp een blik op de slapende gestalte naast hem. Er waren vele dingen die ze
zich zou moeten herinneren, hoe ver ze alles ook had verdrongen: vele dingen die ze moest
weten als ze een kans wilde maken in de komende strijd.
Celrain reikte in zijn gewaad, trok geluidloos zijn zwaard en legde het wapen over zijn
knieën. Vanuit de schaduwen van het Thorsenwold keken gele ogen hem begrijpend aan.
Ook Khoth sliep die nacht niet.
Kasheira’s slaap was vervuld van nevelige, verwarrende beelden: vage indrukken van de
gangen van de Rots, maar dan niet zoals ze de Rots gekend had. De gangen waren hoger,
breder en rechter en ze leken nergens heen te voeren. Altijd kwam Kasheira op dezelfde plek
uit: een enorme ruimte, zo groot dat de duizenden toortsen die langs de wanden brandden er
niet in slaagden om het centrum van de hal te verlichten. En centraal bevond zich iets
immens, een onbestemde, grijswitte vorm die ontzettend belangrijk was, maar tegelijk
onbereikbaar. En altijd werd Kasheira achtervolgd door iets wat zich net buiten haar blikveld
bevond, een wezen dat lachte, steeds luider, een lach waarin Kasheira duidelijk de kreten
hoorde van haar broeders die diep onder de grond afgeslacht werden.
Ze werd wakker toen het nog volledig donker was. Leeg en lusteloos staarde ze naar de
heldere sterrenhemel die versplinterd werd door het web van kalende takken. De vorige avond
kwam haar voor als een boze droom. Ze herinnerde zich slechts vaag het gesprek met Celrain
waarbij ze uiteindelijk in slaap gevallen was. Ze probeerde opnieuw te slapen, maar de droom
was zo angstaanjagend geweest dat ze nog steeds wakker was toen Celrain ineens opstond en
aankondigde dat ze verder reisden.
De zon was nog maar een lage gloed tussen de bomen in het oosten toen het drietal alweer
op weg was in zuidwestelijke richting.
Kasheira voelde zich uitgeput en neerslachtig. Ze at nauwelijks en dronk wat uit een rustig
beekje dat hun weg kruiste en waar Celrain hun watervoorraad aanvulde. Het ijskoude water
verdreef de herinnering aan de dromen slechts gedeeltelijk en Kasheira bleef tijdens de eerste
uren van de tocht in zichzelf gekeerd.
Een flauwe herfstzon rees op aan hun linkerzijde en de stilte van het Thorsenwold maakte
langzaam plaats voor allerlei gedempte geluiden van leven. Kasheira merkte het amper, in
beslag genomen als ze was door tientallen vragen en door haar eigen gevoelens. Af en toe
wierp ze een steelse blik op Celrain, maar ze aarzelde om de stilte te verbreken.
“Hoe heb je de Rots gevonden?” vroeg ze uiteindelijk. “Gewoonlijk vindt niemand het
Schemerbroederschap, tenzij we het zelf willen.”
“Het heeft me heel wat moeite gekost”, gaf Celrain toe. “Ik had wel enkele aanwijzingen,
maar uiteindelijk werd ik de juiste kant uitgestuurd door twee Ridders van de Kerk zelf, of
liever, mannen die ooit Ridders geweest waren.
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Ik ontmoette hen aan de oostrand van het Thorsenwold. Iets had hen gek gemaakt, een
verschrikking die ervoor gezorgd had dat ze al dagen doelloos ronddwaalden. Uit hun
geraaskal kon ik opmaken dat ze deel hadden uitgemaakt van de troepen die de Rots
belegerden. Ik bracht hen naar een kruidenman in een gehucht aan de rand van het woud.
Enkele dagen bleef ik bij hen, in de hoop meer te weten te komen, en mijn geduld werd
beloond: tijdens een helder ogenblik vertelde een van de twee me waar ik de Rots kon vinden.
Later gleden ze allebei in een slaap waaruit geen ontwaken mogelijk was. De kruidenman
ontfermde zich over hen en ik trok verder.
Diep in het Thorsenwold stuitte ik op sporen van strijd — strijd tussen het
Schemerbroederschap, het Witte Licht en een derde partij die de twee andere vijandig gezind
was en hen allebei had afgeslacht.”
Kasheira kon het trillen niet uit haar stem houden.
“Wie was die derde partij?”
Celrain keek de jonge vrouw aan, onzeker hoe ze zou reageren op wat hij haar zou
vertellen.
Je hebt op één avond al haar opvattingen verwoest over wie ze dacht te zijn en over de wereld waarin ze
leeft. Ook die dingen hebben haar niet gek gemaakt.
Diep in Kasheira’s groene ogen smeulde een opstandige gloed die de magiër enigszins
geruststelde, maar hij vroeg zich af of Kasheira haar situatie ten volle besefte.
Ze kan het nog niet beseffen, niet voor ze meer weet.
“Ik heb de lijken van die derde groep gezien: menselijk, maar groter en sterker dan de
mensen die ik tot nu toe gezien heb, en met beestachtige, afgeplatte hoofden en lange,
gekromde slagtanden. Elk van hen was naakt, met een leerachtige, donkerrode huid, en zelfs
dood bevatten hun ogen nog steeds een onnoemelijke dreiging. Hun lijken lagen overal, en elk
van hen had minstens honderd menselijke krijgers met zich meegenomen in de dood.”
Kasheira werd misselijk en zocht steun tegen een eik om te voorkomen dat ze instortte. De
zon stond hoog aan de hemel en vulde het woud met een gouden gloed, maar voor Kasheira
verdorden alle kleuren tot een ziekelijk grauw. Beelden van de diepste tunnels van de Rots
speelden door haar hoofd, beelden van geraamtes die de herinnering levend hielden aan een
oorlog die al ontelbare jaren begraven lag.
“Demonen. Ik heb hun schedels vaak genoeg gezien in de diepe en geheime tunnels die ik
gebruikte als verkenner…”
Celrain knikte langzaam.
“Op aarde worden ze Demonen genoemd. Het zijn geen wezens van deze wereld…”
Kasheira had de kracht niet om haar hoofd op te tillen.
“Het zijn wezens uit de Grote Oorlog, Celrain! Ik weet niet van welke wereld jij afkomstig
bent of welke donkere plaatsen je bezocht hebt, maar niemand die nu op aarde leeft,
niemand, hoor je, heeft ooit een levende Demon gezien. Zelfs de Doodsmagiërs van het
Zwarte Gilde in Bath’Narak, zij die lijken laten verrijzen tot de ondood, vrezen de Demonen.
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De Grote Oorlog vond duizenden jaren geleden plaats, maar de angst voor de Demonen is
nooit verdwenen, ook niet bij wie het Duister vereert.”
Celrain knikte langzaam.
“Maar toch waren ze hier, en wel om jou te doden.”
Een wrange lach ontsnapte aan Kasheira’s lippen.
“Het Duister stuurt Demonen om mij te doden?”
Ze stortte in voor Celrain haar kon beetgrijpen.
Dood. Iedereen in de Rots is dood, behalve jij. En ze zochten jou. Waar je ook gaat, altijd zullen ze de
mensen vinden die proberen je te beschermen.
Hijgend schoot Kasheira overeind.
Celrain hield haar beide handen vast en er ging een helende warmte van zijn aanraking
uit, een gevoel dat Kasheira naar adem deed snakken. Ze trok zich los, stootte tegen de boom
en bleef zitten.
“Iedereen is dood, iedereen in de Rots. Waarom ben ik nog in leven? Waarom ben ik niet
afgeslacht toen ik gewond en ijlend van de koorts in mijn cel lag? Als de Demonen de Rots
betreden hebben, moeten ze me gezien hebben. Ik kan niet geloven dat ik gered ben omdat
mijn mana onvoelbaar is.”
“Toch is het zo: Demonen nemen de wereld niet waar zoals wij dat doen. Ik zei dat ze niet
afkomstig zijn van deze wereld, maar dat is niet alles: ze zijn afkomstig van een ander
universum. Hoewel ze niet echt blind zijn voor onze werkelijkheid, herkennen ze ons enkel
aan het mana dat we uitstralen. Voor hen vorm jij een leegte, een niets.”
“Dus ze konden me gewoon niet zien?”
“Het is de enige manier waarop ik kan verklaren dat je nog leeft.”
Kasheira dwong zichzelf rustig te ademen. Tranen vulden haar ogen en met een
hulpeloos gebaar veegde ze haar gezicht droog. Ze wist niet hoe ze de Adun Luan kon
uitleggen wat ze voelde en vreesde. Ze vertrouwde hem, ook al kende ze hem nog maar even
en ook al begreep ze nauwelijks wie of wat hij was. Het was van levensbelang dat ze meer over
hem wist — alsof ze op die manier kon voorkomen dat hij stierf omdat hij zich met haar
inliet.
“Waarom jij? Wie ben je, Celrain? Hoe weet je de dingen die je weet? Heb je de gave van
de profetie?”
Celrain keek haar indringend aan. Hij was blij dat ze alles wilde weten, blij dat ze voor
geen enkele waarheid terugschrok, maar haar vragen maakten dingen in hem los die hij liever
begraven liet liggen.
Kasheira zag de pijn in Celrains uitdrukking, dezelfde pijn als toen ze hem voor het eerst
naar zijn identiteit gevraagd had.
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“Ik wil je graag vertrouwen”, zei de Adun Luan langzaam. “Je bent pas de tweede mens
die me in mijn ware gedaante ziet, niet zoals de oude man waar ik me bij de mensen voor
uitgeef.”
Kasheira’s uitdrukking verhelderde wat.
“Ik denk dat ik deze gedaante verkies”, lachte ze stil.
“Een troostende gedachte. Maar ik bezit geen profetische gaven, enkel de kennis van de
wezens die mijn volk geschapen hebben. Zij bezaten de gave om de toekomst waar te nemen.”
“Wat is dan je opdracht? Ben je een werktuig van dat oude volk, een wapen dat ervoor
moet zorgen dat de toekomst volgens bepaalde lijnen verloopt?”
Khoth draaide rusteloos om het tweetal heen en Celrain stond op.
“We kunnen hier niet langer stilhouden. Het woud is te nieuwsgierig. Laten we in
beweging blijven.”
Kasheira stemde zwijgend in en snel trokken ze verder doorheen het glooiende
Thorsenwold.
“Miljoenen jaren voor het ontstaan van de mens werd mijn volk geschapen op een maan
van een rode planeet die dicht bij de aarde staat.”
“De Rode Wereld? De edelen van die planeet zijn erg machtig, te machtig volgens de
Markheer. Er wordt geregeld strijd geleverd om de Ruimtecitadels die heen en weer vliegen
tussen de aarde en de Rode Wereld.”
“Je bent goed op de hoogte.”
“Ik ben — was — een verkenner van het Schemerbroederschap.”
“Juist”, beaamde Celrain voor hij verder ging. “Maar mijn thuiswereld is klein en verlaten;
een onherbergzame rots: ik geloof niet dat de mens hem ooit gekoloniseerd heeft, al heb ik
nooit het oppervlak gezien.”
“Nooit het oppervlak gezien… Hoe ben je dan hierheen gereisd?”
“Het is moeilijk te omschrijven — en de herinnering is allesbehalve aangenaam. Ik denk
dat je het zelf beleefd moet hebben om het te begrijpen… en om te geloven wat het precies is:
de Nagth’aroth of Wereldkamer. Een haast eindeloze, bolvormige kamer van zwarte steen en
voorzien van duizenden ronde Poorten: kleine, zilveren spiegels in het zwart van de muren.
Elke spiegel leidt naar een andere wereld. Maar de doortocht is pijnlijk, alsof de machten die
het universum samenhouden je uit elkaar proberen te rijten…”
“Deuren naar andere werelden…”
Kasheira bleef stilstaan, maar Khoth grauwde vlakbij haar oor alsof hij wilde aangeven
dat ze voort moesten maken. Ze sprong op en liep door terwijl de beer haar geërgerd nakeek.
“Ik heb gehoord over Druïden en magiërs van het Schemerbroederschap die in staat
waren om doorgangen te openen naar andere plaatsen,” opperde Kasheira, “maar een
toegang tot andere werelden…”
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“Nagth’aroth is anders — onmogelijk veel ingewikkelder dan de Poorten die door magiërs
geschapen worden. Dat zijn slechts tijdelijke constructies, wankele vervormingen in de golven
van de werkelijkheid. Ik weet niet hoe de wegen gevormd zijn die de Wereldkamer verbinden
met alle gekende werelden in het heelal —”
“Alle werelden?”
“Ja. Nagth’aroth biedt toegang tot elke uithoek van het heelal. Maar de Poorten openen
slechts in één richting: een Adun Luan die de Wereldkamer ingaat, weet dat er geen weg terug
is.”
“Dus je kunt nooit terugkeren naar de plek waar je vandaan komt — naar je thuis?”
“Ik weet niet of ik het een thuis zou willen noemen. En ik weet ook niet of ik ooit nog de
kans zal krijgen om er terug te keren — ook al bestond er een mogelijkheid.”
Een tijdlang liepen ze in stilte verder, tot Kasheira weer aan de profetie dacht: “De Poort
Ishmai,” fluisterde ze, “gaat het daar ook om een doorgang naar een andere wereld?”
“Die gedachte is vaak bij me opgekomen, maar ik denk dat de Poort Ishmai meer is,
misschien zelfs meer dan de Poorten in de Wereldkamer: dat ze geschapen is door een nog
grotere macht.”
Kasheira voelde de angst in Celrains woorden en instinctief greep ze zijn schouder vast.
De Adun Luan keek haar aan op een manier die ze onmogelijk kon duiden. Uiteindelijk
stopte hij.
“Ik probeer me voor te stellen hoe het voelt —” begon Kasheira, maar ze maakte haar zin
niet af. “Wie ben je, Celrain?”
“Een wapen. Een gereedschap, ontworpen door een macht die haar einde voelde naderen,
maar die niet kon verdragen dat al haar scheppingen verloren zouden gaan. Ze voorzag
mogelijke dreigingen in de stromen van ruimte en tijd en schiep een ras van krijgers om in te
grijpen. Zo zijn de Adun Luan ontstaan, slapend in tijdloze sarcofagen in de Adun Dantra, de
Eerste Tombe, diep onder het oppervlak van een onbetekenende rotsmaan.
Bij elke dreiging van het Duister ontwaakt een van de Adun Luan uit zijn slaap, precies
zoals onze scheppers het gewenst hebben. Hij kent enkel zijn naam en hij weet enkel dat hij
een taak te vervullen heeft — een taak waarvan de details opgetekend staan in een van de
duizenden boeken in de Adun Dantra. Die details zijn uiterst cryptisch: zelfs de scheppers van
mijn ras konden de lijnen van de toekomst niet eenduidig bepalen. De Adun Luan leest en
herleest de teksten tot ze voor eeuwig in zijn geheugen gebeiteld staan. Hij verlaat de Adun
Dantra door de Wereldkamer.
Komt hij aan op de wereld waar hij zijn taak te vervullen heeft, dan herinnert hij zich niets
van wat hij gelezen heeft. Naarmate hij vooruitgang boekt bij de uitvoering van zijn opdracht,
herinnert hij zich alles opnieuw, één versregel tegelijk: onze scheppers hebben voor een
leidraad gezorgd, maar ze wilden voorkomen dat we te veel op de profetieën vertrouwden.”
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Kasheira was te overweldigd om alles in een keer te bevatten. “Wat voor een magiër ben je
dan? Ik heb nooit eerder een magiër ontmoet die een rune in zijn voorhoofd droeg. Wat is de
bron van je mana? Ben je een Druïde, een Staalmantel of een Priester?”
“Ook ik maak gebruik van runen om toegang te krijgen tot mana en om spreuken te
lanceren. De Adun Luan zijn echter wezens van Akhdar: een macht die geen onderscheid
maakt tussen het mana uit water, aarde, rotsen en planten en het mana met vuur, metaal of
aether als oorsprong. Enkel de essentie van het Duister, het zwarte mana, is vergif voor mijn
ras.”
“Dus je onttrekt mana aan elk element op deze wereld?”
“Elk levend element.”
“Ik denk dat ik het begrijp.”
Kasheira hield haar pas in.
“Maar waar zijn de andere Adun Luan?”
De vraag verraste Celrain, ook al had hij geweten dat ze vroeg of laat zou komen.
Moeizaam hervond hij zijn beheersing.
“De meesten zijn dood. De schepping van de Adun Luan ging niet ongemerkt aan het
Duister voorbij en er werd een vervloeking afgeroepen over mijn volk. Elke Adun Luan die
ontwaakt, wordt voor een keuze gesteld: trouw aan Akhdar en zijn opdracht, of de belofte van
onsterfelijkheid en eindeloze macht in dienst van het Duister.
Veel van mijn voorgangers hebben voor het Duister gekozen. Zij staan bekend als de
Afvalligen. Wie die weg opgaat, verlaat de Wereldkamer door een Poort waarvan de aanblik
lijkt op een grauwe, kolkende poel. Waar die Poort heen leidt, weet ik niet, maar de Afvalligen
proberen voortdurend de Adun Luan te doden die Akhdar trouw blijven. Daar zijn ze tot op
heden altijd in geslaagd: de rangen van de Afvalligen zijn talrijk, en er ontwaakt slechts één
Adun Luan tegelijk…”
Kasheira’s ademhaling kwam snel en oppervlakkig.
“Hoe kun je daar zo zeker van zijn?”
“De Eerste Tombe bevat vele herinneringen: dromen die tastbaar aanwezig zijn,
achtergelaten door de doden — de gedachten van hen die elders sterven, en niet enkel de
gedachten van Adun Luan. Slapend in onze sarcofagen vangen we die dromen en
herinneringen op: zo bouwen we al voor ons bewuste bestaan een beeld op van het universum
waarin we terechtkomen — en van de gevaren die ons wachten.”
Hij schonk Kasheira een wrange glimlach.
“Je doet me pijn.”
Met een schok besefte Kasheira dat ze haar nagels in Celrains arm begraven had.
“Het spijt me, ik — Maar hoe kun je hiermee doorgaan? Zijn die Afvalligen jou op het
spoor? Waarom heb je niet gewacht tot er nog een Adun Luan ontwaakt, of meerderen? Zou
je niet meer kans maken als je —”
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“Dit is mijn taak, Sluiervrouw. En zelfs al wachtte ik nog eeuwen: de Eerste Tombe is leeg.
Ik ben de laatste Adun Luan. De verantwoordelijkheid voor het volbrengen van de laatste
profetieën ligt bij mij. Niemand weet wat daarna gebeurt — zelfs niet de scheppers van de
Adun Luan.”
Kasheira’s ogen brandden en ze wendde zich snel af.
“Laten we verder gaan.”
Celrain knikte zwijgend, zoekend naar woorden die niet wilden komen.
Khoth volgde het tweetal waakzaam: een verre echo van beweging in het Thorsenwold
had zijn aandacht getrokken. Hoe sterk het jachtinstinct van de beer ook was, hij kon
onmogelijk de aard achterhalen van het wezen dat de drie reizigers volgde. Het kende de
precieze locatie van zijn prooi niet, maar het bewoog snel en leerde nog sneller.
Een huivering trok door Khoths machtige lichaam. Hij overwoog de Adun Luan in te
lichten, maar besloot voorlopig te wachten: de dag was nog lang. Wie de achtervolger ook was,
hij zou wachten tot het donker om toe te slaan.
Kasheira hield dankbaar stil en ze voelde zich opleven: urenlang hadden ze een schijnbaar
eindeloze helling beklommen, dicht begroeid met eiken en coniferen die opzettelijk de route
van de reizigers leken te versperren en die hen geen kans boden hun positie te bepalen.
Eindelijk stegen ze boven het woud uit, op een plateau dat smal en scherp als de boeg van
een schip over de omliggende landen uitkeek. De zon hing pal in het westen voor hen en werd
versluierd door een gordel van flauwe wolken die het Thorsenwold leek te omspannen. Het
licht van de late namiddag deed de kleuren van de bossen voortdurend wisselen: een
onwerkelijke, melancholische mengeling van bruin, geel en rood.
“Deze plek is prachtig”, fluisterde Kasheira. Ze liep tussen de bomen vandaan, naar de
rand van het plateau dat een dertigtal passen verder onaangekondigd eindigde, en ze snoof de
rijke lucht op van een woud in de herfst. Er hing regen in de lucht, en de wind voorspelde een
koude nacht.
“We kunnen maar beter een beschutte kampplaats zoeken.”
Celrain kwam naast haar staan, maar reageerde niet. Hij liet zijn blik in het rond dwalen,
eerst langs de begroeide hellingen die de omgeving talloze mijlen in de omtrek beheersten en
toen over de diepte voor hun voeten: een dichte, heuvelige chaos van takken en bladeren waar
geen doorkomen aan leek.
“Ik stel voor om vannacht hier boven te kamperen, tussen de bomen, zodat niemand ons
ziet. In het ochtendlicht zullen we heel wat verder kunnen kijken.”
“Hoe ver nog tot de rand van het woud?”
“Minstens één dagreis — als we onderweg niet op moeilijkheden stuiten.”
“Moeilijkheden?”

37

“Ik heb Khoth al enkele uren niet meer gezien. Hij heeft geen teken gegeven voor hij
verdween en dat bevalt me niet.”
Kasheira week onwillekeurig achteruit, weg van de onbeschutte rand van het plateau. De
vredige aanblik van de bossen leek ineens vervuld van onzichtbare ogen.
“Denk je dat we gevolgd worden?”
Celrain verroerde zich niet, maar sloot zijn ogen. Hij hield zijn hoofd schuin, luisterend
naar iets dat voor mensen onhoorbaar was.
Kasheira hield haar adem in en luisterde aandachtig, maar voor haar was er enkel het
gezang van bladeren en dennennaalden in de wind: een loom, slaperig geluid dat de avond
aankondigde. Nergens weerklonk het geluid van dieren, een stilte die Kasheira gewoonlijk
aangenaam vond, maar die nu de haartjes op haar armen overeind deed staan.
“Celrain?”
“Er is iets… onnatuurlijks in het woud”, fluisterde hij. “Te ver om uit te maken wat het
precies is… of waar… maar het hoort hier niet thuis. Khoth is ergens in de buurt… een eind
weg… maar hij is er nog steeds… hij weet waar we zijn… altijd moet één van ons wakker
blijven…”
Hij knikte begrijpend, alsof iemand tot hem sprak, opende toen zijn ogen en liep naar de
bomen.
“We gaan vandaag niet meer verder. Laten we een plek zoeken die ons bescherming biedt
tegen regen en wind: het wordt een onaangename nacht.”
Kasheira kauwde nadenkend op een stuk brood. Rond haar rezen hulststruiken zwart op,
een scherpe, donkere kroon tegen het paars van de avondlucht. De struiken onttrokken de
twee reizigers aan het oog van mogelijke voorbijgangers, al wees niets erop dat er ooit mensen
in dit deel van het Thorsenwold kwamen. Toch had de afwezigheid van paden en andere
tekenen van beschaving niets ongerepts: ze sprak eerder van dingen die onder de oppervlakte
leefden en wachtten, de rusteloze resten van beschavingen die ooit geweest waren.
“Deze wereld heeft een lange geschiedenis”, fluisterde Celrain alsof hij Kasheira’s
gedachten raadde.
Kasheira schrok.
“Inderdaad, maar we weten er zo weinig van af. Al zijn er ongetwijfeld velen die meer
weten dan ik: zelfs mijn eigen verleden is grotendeels verloren gegaan.”
Ze zuchtte en richtte een droevige blik op de Adun Luan.
“Het spijt me. Jij hebt me vertrouwd en je hebt me alles verteld over jouw afkomst —
dingen die ik nauwelijks begrijp en die me zo pijnlijk voorkomen dat ik niet kan vatten hoe je
dit bestaan volhoudt. Maar je vertrouwt me en ik vrees dat er weinig is waarmee ik dat
vertrouwen kan beantwoorden.
Van de tijd voor het broederschap herinner ik me weinig meer dan een verzameling losse
beelden die schijnbaar geen verband houden met elkaar. Ik zoek maar moeilijk contact met
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anderen, of anderen met mij, alsof de duisternis van mijn verleden een schaduw werpt over
het heden en de toekomst. Je had wellicht gehoopt dingen te weten te komen uit mijn jeugd,
dingen die ons van dienst kunnen zijn bij wat volgt.
Maar mijn jaren in Taranslang zijn niet meer dan een obscure poel, een droomlandschap
van vormloze geesten. Er zijn zoveel dingen die ik wil weten: wie mijn moeder was en wat er
met haar gebeurd is, of ik broers of zussen had, de namen van mijn ouders…
Maar alles is weg, alles, behalve die ene, laatste avond, toen de Ridders kwamen. Tien jaar
lang heb ik over die avond gedroomd. Al die tijd heb ik me afgevraagd hoe ik ontkomen ben
en wie me geholpen heeft. Ik weet nog dat een krijger van het Schemerbroederschap me door
de Speren van de Hemel geleid heeft. Ik herinner me vaag de reis door de bergen, de
Krijgsmark en Thorsfang, tot we eindelijk de Rots bereikten. Maar de details zijn vaag, zo
vaag… alsof ook dat een leugen is.
Kun je dat gevoel begrijpen? Het gevoel dat iemand je eigen verleden bewust veranderd
heeft: alsof je een vreemdeling bent in je eigen lichaam?”
Kasheira’s pijn raakte Celrain. Hij was Adun Luan. Hij bekeek de dingen van een afstand,
berekend, zonder zich te laten meeslepen door de gevoelens van andere wezens. Op deze
wereld waren haat, liefde en droefheid echter tastbaar aanwezig, zo sterk dat hij dreigde
zichzelf te verliezen.
Kasheira leek geen reactie te verwachten. Ze staarde in stilte voor zich uit, kijkend naar
flarden van het verleden.
Celrain probeerde zijn gedachten te ordenen, zijn geest tot rust te brengen en te luisteren
naar de golvingen van het mana in de wereld rondom hem. Tevergeefs zocht hij naar een
teken dat hem kon vertellen waar Khoth was — wat er vannacht aan de hand was in het
Thorsenwold.
Niets.
Het woud sliep, een diepe, droomloze slaap, en het mana van het land lag rimpelloos en
stil, als een lijkwade.
De Adun Luan vervloekte zichzelf om de ongewenste vergelijking, trok zijn zwaard en
legde het naast zich op de grond.
Kasheira keek op en haar blik werd meteen naar het zwartglimmende wapen getrokken.
“Een magisch zwaard?”
“Ja. De runen in het lemmet leiden de macht van Akhdar, net zoals de wapens van
menselijke Staalmantels mana geleiden.”
“Wijst iets erop dat we vannacht problemen krijgen?”
“Niet meteen, maar de rust in het woud bevalt me niets.”
“Begrepen. Ik neem de eerste wacht. Ik kan toch niet slapen.”
“Zoals je wilt.”
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De Adun Luan hulde zich in zijn mantel, vouwde zijn benen onder zich en sloot zijn ogen.
Hij leek niet te slapen, maar Kasheira zag hoe zijn ademhaling rustiger werd. Er hing een
vage, zachtblauwe gloed om hem heen en het duurde lang voor Kasheira haar ogen van de
Adun Luan kon afhalen. Uiteindelijk trok ze haar zwaard om de Vormen te oefenen die haar
vader haar als kind had bijgebracht. Na jaren van toewijding ontstonden de bewegingen als
vanzelf, zodat Kasheira’s geest leeg bleef — een rust die ze verwelkomde, maar die niet lang
duurde. Celrains waanzinnige verhaal over de Eerste Tombe, de Afvalligen en de
Wereldkamer bleef haar achtervolgen.
Een rilling liep langs haar rug toen ze dacht aan de duizenden Poorten, toegangen tot alle
werelden van het gekende heelal. Ze wist niet veel over het tijdperk dat aan de Grote Oorlog
voorafgegaan was, maar in het Schemerbroederschap had ze genoeg verhalen en geruchten
gehoord: vele krijgsheren in de Landen hunkerden naar de verloren technologieën van weleer,
naar wapens en tuigen die de mens niet langer begreep. Er werd verteld dat een schimmige
groepering — mogelijk een geheime orde binnen de Kerk van het Witte Licht — erin
geslaagd was de werking van bepaalde relieken te achterhalen. Een beeld kwam Kasheira
voor ogen van andere werelden — onbereikbaar voor de Ruimtecitadels — werelden waar
talloze resten uit het verloren verleden lagen te wachten. Het beeld joeg haar angst aan, want
al was het wazig en bijna onbegrijpelijk, toch bevatte het een dreiging die zo dichtbij leek dat
Kasheira naar adem snakte.
“Waanzin”, fluisterde ze tot zichzelf, maar de overtuiging ontbrak in haar stem: na de
voorbije dagen viel het haar bijzonder moeilijk om schijnbaar betekenisloze dingen zonder
meer te negeren.
Ze wierp gauw een blik op Celrain, maar de magiër leek niets gemerkt te hebben. Heel
even voelde Kasheira woede en haat bij de rust die Celrain uitstraalde, alsof hij zich geen
vragen stelde bij de innerlijke chaos die zijn verhalen bij haar hadden teweeggebracht.
Hij stelt zich geen vragen, omdat hij weet dat het juist is, dat het de enige weg is. En dat weet je zelf ook.
De haat en de woede ebden langzaam weg en maakten plaats voor onbegrip: Kasheira’s
hoofd tolde bij de gedachte dat Celrain de laatste was van zijn ras, belast met een opdracht die
hem enkel de dood kon opleveren.
Diep, heel diep binnen haar, voorbij de twijfel en het onbegrip, ontstond er zekerheid over
de weg die voor haar lag. Het was geen gevoel waar ze genoegen in schiep, enkel een besef
van het onvermijdelijke, het onafwendbare, alsof een deel van haar geest altijd geweten had
dat dit haar lot was.
Een beweging aan de rand van haar blikveld onderbrak Kasheira’s gedachtestroom en
deed haar omkijken. Eerst zag ze niets ongewoons, maar toen merkte ze tot haar afgrijzen dat
de nevel, die enkele ogenblikken geleden nog lusteloos tussen de bomen gehangen had, zich in
allerlei patronen omhoog kronkelde.
Kasheira knipperde met haar ogen, denkend dat de vermoeidheid haar parten speelde,
maar de mist bleef oprijzen, schimmen die gewekt waren om de komst van groter onheil aan
te kondigen.
Zweet parelde op Kasheira’s voorhoofd, koud als ijs, en een onverklaarbare, verstikkende
angst bekroop haar.
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“Celrain…”
De Adun Luan stond in een vloeiende beweging op, zijn zwaard in de hand.
“Grijp je spullen. Het Duister weet nog niet waar we zijn.”
“Khoth?”
“Maak je geen zorgen om hem. Snel!”
Bomen doemden op als donkere zuilen, dreigend en misvormd, het enige houvast aan de
echte wereld. Celrain was enkel nog een schim in het vormloze niets. Af en toe dacht
Kasheira het snelle, ritmische geroffel te horen van Khoths poten, nu eens veraf en dan weer
dichtbij, maar zeker was ze niet en altijd zat de angst haar op de hielen, angst in de vorm van
een stem in haar hoofd, de brenger van een ontzettende boodschap. Celrain bleef vlak voor
haar op een lange, steile afdaling waar ze keer op keer dreigde te struikelen, overmand door
de aanblik van het inktzwarte niets en toen diep, eindeloos diep en onwerkelijk klein de
blauwige toppen van dennen tussen banken van nevel.
“Sneller.”
Kasheira kon geen gevolg geven aan het bevel: al snoerde de angst seconde na seconde
haar keel verder dicht, toch kreeg een morbide nieuwsgierigheid de bovenhand.
De mist sloot zich zo dicht om haar heen dat Kasheira de Adun Luan onmogelijk kon
onderscheiden van de dreigende, rechtopstaande stenen die op regelmatige afstanden langs de
afdaling stonden — wachters van een beschaving die onder de woudbodem verdwenen was.
Ze draaide zich om, hijgend, wachtend met een fascinatie die aan waanzin grensde, maar
net toen ze een beweging meende te zien op het pad achter zich greep Celrain haar arm vast.
Zwijgend sleurde hij haar mee aan een tempo dat geen fouten toestond. Toen een viertal mijl
verder de kale helling ten einde was en plaats maakte voor het vochtige, beklemmende donker
van het woud, versnelde de Adun Luan zijn pas nog.
“Celrain, ik…”
De magiër liet haar los en Kasheira volgde blindelings, te afgemat om nog na te denken of
om zich af te vragen wie of wat hun achtervolger was.
Uren verstreken — al konden het ook dagen geweest zijn. Kasheira was het gewend om
vele mijlen te hardlopen, maar Celrains uithoudingsvermogen was dat van een ras dat door
zijn scheppers ontworpen was als krijgers. De Adun Luan zweette, maar zijn ademhaling bleef
rustig en gecontroleerd terwijl hij met lange, soepele passen tussen de bomen door rende.
Bij Kasheira maakte de pijn in haar spieren na enige tijd plaats voor een gevoel van
onthechting, alsof ze van een afstand naar haar eigen lichaam keek, een lichaam dat eindeloos
zou blijven doorlopen en dat enkel door een macht van buitenaf tot staan gebracht kon
worden. Het was een techniek die ze eerder had toegepast, toen ze boodschappen overbracht
die leven of dood betekenden voor haar medekrijgers in het Schemerbroederschap.
Celrain stopte pas toen een oranjerood licht het klamme schaduwniets doorboorde.
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Met een schok kwam Kasheira weer tot zichzelf en uitgeput zakte ze in elkaar. Het duurde
een hele tijd voor de stem van de Adun Luan tot haar doordrong.
“Je bent veilig, ondanks die stommiteit tijdens de afdaling. Probeer rustig te ademen. Je
hebt het langer volgehouden dan ik had durven hopen.”
“Water”, wist Kasheira uit te brengen, al kon ze nauwelijks iets naar binnen krijgen toen
Celrain zijn drinkzak aan haar lippen plaatste.
“Langzaam.”
Kasheira hoorde maar half wat hij zei. Ze knikte en kroop overeind. De hele wereld begon
ziekelijk scheef te trekken en ze zocht steun tegen een groot, bruin rotsblok. Afgrijzen
overspoelde Kasheira toen ze een warm, zacht oppervlak voelde. De sensatie duurde slechts
even: het rotsblok maakte een grommend geluid dat maar aan één wezen kon toebehoren en
gerustgesteld liet Kasheira zich tegen Khoths flank zakken. Eindelijk slaagde ze erin een paar
slokken water te drinken en om zich heen te kijken.
Scheuren in het roodbruine dak van het Thorsenwold toonden een vaalgrijze hemel, klaar
om de reizigers te doordrenken, en er waaide een kille wind vanuit het oosten.
“Hebben we de achtervolger afgeschud?”
“Voorlopig. Vraag me niet wat het was. Een wezen van het Duister, dat wel, maar meer
kan ik onmogelijk zeggen.”
“Hoeveel tijd hebben we?”
Celrains ogen stonden zorgelijk. “Niet veel. Eet en drink wat — daarna trekken we
verder.”
Bij elke stap brandden Kasheira’s spieren, maar ze negeerde de pijn, blij dat ze enkel
marcheerden en niet opnieuw aan het lopen gingen. Ze probeerde niet te denken aan de
voorbije nacht en hield haar aandacht bij de omgeving. Het land waar ze doorheen trokken,
was er een van langgerekte, golvende heuvels, nog altijd sterk bebost, maar met hier en daar
stukken lang, geelbruin gras.
Na een paar uur kwam de regen. Ondanks haar mantel raakte Kasheira verkleumd en de
lage, grijze hemel bracht de horizon beklemmend dichtbij, tot Kasheira het gevoel kreeg dat
ze rondwaarde op een eiland in een zee van niets. De troosteloze omgeving miste ook op
Celrain zijn uitwerking niet en de Adun Luan keek somber om zich heen, verzonken in
gedachten die hij niet wilde delen.
Het bleef de hele dag stil in het woud en al gaf Khoth geen teken van gevaar, toch voelde
Kasheira zich ongewoon gespannen. Pas toen de avondzon het grijs van de dag verdreef en de
regen ophield, leefde het gezelschap wat op. Volgens Celrain hadden ze de uitlopers van het
Thorsenwold bereikt. De bomen begonnen steeds verder uit elkaar te staan en af en toe
vingen de reizigers in het noorden of het zuidoosten een glimp op van grasvlakten die zich
uitstrekten langs de zoom van het woud. Celrain bleef echter het zuidwesten aanhouden: hoe
langer ze onder de bomen bleven, des te minder liepen ze de kans ontdekt te worden.
Bovendien lag Svartlack net buiten de westelijke uitlopers van het woud.
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Ineens uitte Khoth een opgewonden grom en met lange passen draafde hij voor het
tweetal uit. Celrain en Kasheira volgden hem en stuitten weldra op een dichte muur van
doornstruiken en kreupelhout. Door een scheur in de haag zag Kasheira een open plek,
volmaakt rond met centraal een ring van glanzende stenen in het lange, geelachtige gras.
“Wat is dit?” vroeg Celrain, nauwelijks boven het geritsel van de bladeren uitkomend.
“Een Ring van de Drakflot”, fluisterde Kasheira, verbaasd dat de Adun Luan niet wist
waar ze naar keken.
“Een wat?”
“Een waterput”, mompelde ze afwezig terwijl ze de open plek aftuurde. Het avondlicht
kleurde de stenen van de Ring rood, alsof iemand kortgeleden een bloedoffer gebracht had.
“De Drakflot is een ondergrondse rivier. Volgens de legenden ontspringt hij in het hoogste
Noorden, ver boven de Bergen van de IJsgod, en doorkruist hij Thorsfang, Kurash, de
Krijgsmark en Nattfold — en mogelijk nog andere landen. Op enkele plaatsen komt de rivier
dicht bij de oppervlakte en daar werden in vroegere tijden de Ringen aangelegd: grote
waterputten, afgezet met keien uit de tunnels van de Drakflot zelf.”
“Is deze plek gevaarlijk?”
“Nee. Het water van de Drakflot heeft een heilzame werking. De verhalen over de rivier
zijn alom bekend, maar er zijn niet veel mensen die weten waar de Ringen te vinden zijn. Dat
wij nu toevallig op een Ring stuiten, kan een teken zijn.”
“Een teken?”
“Een aanwijzing dat de rivier ons hierheen geleid heeft om ons te waarschuwen. De
Drakflot kent als geen ander de gebieden waar hij doorheen stroomt. Hij kent het verschil
tussen goed en kwaad.”
Kasheira’s stem trilde van opwinding.
“Het lijkt alsof je al eerder door de Drakflot geholpen bent.”
“Ik weet nog dat er zich een Ring bevond op een paar mijl van de plek waar ik geboren
ben. Mijn vader leerde me hoe ik de golvingen van het water kon lezen om de geheimen te
zien die de Drakflot wil delen. Wacht hier tot ik terugkom.”
Kasheira boog behoedzaam enkele takken opzij, werkte zich als een slang door de opening
en liep door het hoge gras naar de Ring. Bij de stenen bleef ze een ogenblik staan. De toppen
van de bomen rond de open plek stonden zwart afgetekend tegen het kleurenpalet van de
hemel, alsof de wereld op het punt stond te vergaan in stormen van vuur.
Moeizaam maakte Kasheira haar ogen los van het tafereel. Ze legde haar handen op de
Ring en snakte naar adem door de ijzige koude die de stenen uitstraalden. Voorzichtig boog
ze zich voorover, tot ze diep onder zich het water van de Drakflot zag: een zwarte, zacht
rimpelende spiegel.
Het duurde niet lang voor ze overspoeld werd door een welbekende, irreële sensatie: tijd
en ruimte namen een andere dimensie aan, tot Kasheira één werd met het bewustzijn van de
Drakflot en ze door een wereld zwom van beelden en dromen uit verre, onbekende landen.
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Het was jaren geleden dat ze met de Drakflot verbonden geweest was: de ervaring was
vergelijkbaar met die uit haar jeugd, maar er waren kleine, verontrustende veranderingen.
Kasheira verzette zich tegen de veranderingen, maar uiteindelijk liet ze zich meevoeren
door haar drang om meer te weten te komen. Ze steeg uit boven de beperkingen van haar
lichaam en was daar waar de stroom was, overal en nergens tegelijk.
Angst.
Eén thema keerde steeds terug: een sluipende angst die de Landen vergiftigde. Burchten
plooiden op zichzelf terug — stenen eilanden in een kolkende oceaan waar naamloze wezens
bewogen. In vele dorpen werden de luiken ook overdag stevig gesloten gehouden. Verhalen
deden de ronde over gruwelijke gebeurtenissen in de steden. Vreemde, eenzame reizigers
doorkruisten het land, maar vonden de deuren van herbergen vergrendeld.
De Grensheren, de Kerk van het Witte Licht, de Markheer: er kwamen barsten in het
complexe maar sterke systeem van wederzijdse trouw en bescherming dat tientallen eeuwen
stand gehouden had.
De Inquisitie reed door het land als een storm van vuur en staal, met achter zich enkel as,
bloed en de beschuldigende, verkoolde geraamtes van dorpen en boerderijen.
Lege Meestertorens, ontdaan van de spreuken die de Druïden duizenden jaren beschermd
hadden, lokten rovers die hun aangeboren angst overwonnen en zich tegoed deden aan de
rijkdommen van de magiërs.
Het Schemerbroederschap was uit elkaar geslagen en ontdaan van elke vorm van
organisatie. Kleine, wanhopige groepjes ketters zochten een veilig heenkomen in de bossen
van de Grenslanden en de Krijgsmark; bossen die dingen herbergden die er al geweest waren
voor de eerste mensen na de Grote Oorlog uit grotten en spelonken tevoorschijn kwamen.
En overal waren er boodschappers op weg: geestelijken, soldaten, magiërs, eenzame
ruiters of kleine, gewapende groepjes, allemaal deel van een ingewikkelde, schijnbaar
willekeurige machtsstrijd.
Hoe meer Kasheira haar best deed om wijs te worden uit de chaos, hoe onduidelijker alles
werd. Toch wist ze dat er een patroon achter alles zat, een gruwelijk, uitgekiend patroon dat ze
zich niet eens durfde voor te stellen. Toen werd haar blik naar de zuidelijke uitlopers van het
Thorsenwold getrokken, naar de plek waar een beer, een niet-menselijke magiër en een jonge
vrouw zich verscholen voor een gevaar: een vormloos, bewegend iets, een nevel die traag maar
onverzettelijk voortkroop. Het ding had een subtiele, ziekmakende invloed op het land dat hij
beroerde: alle vegetatie nam een doffe, grijze kleur aan en verging even later tot stof. Het ding
voelde mensen. Het zag hen niet, maar het hoorde de hartslag van al wat leefde.
Kasheira gilde, viel achterover en stortte omlaag, een peilloze diepte in. Ze kreet tot ze
geen adem meer had, haar stem herleid tot een dierlijk gerasp. Nog bleef ze vallen, de
duisternis rondom haar steeds dichter.
“Laat het los”, fluisterde een stem in haar binnenste, een stem die ze dacht te herkennen
uit haar verleden.
“Laat de stenen los!”
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De stenen?
Kasheira bleef vallen, trager nu, steeds trager, alsof de lucht dikker en stroperiger werd.
Ze was niet meer in staat helder na te denken en toch voelde ze geen paniek, eerder een
gevoel van volledige overgave.
“Laat de Ring los, voor de Drakflot je voor eeuwig opeist!”
Plotseling besefte Kasheira dat ze een lichaam bezat, een menselijk lichaam, kwetsbaar en
overgeleverd aan de wil van elk die de Ring van de Drakflot naderde. Paniek rees op en woest
draaide ze in het rond, zoekend naar houvast in het slijmerige zwart.
“De koude! Herinner je de koude!”
Een koud, hard oppervlak. De eindeloze val kwam tot een abrupt einde. Woest rukte
Kasheira haar handen weg van iets en ineens was ze terug op de open plek in het
Thorsenwold. Tranen liepen langs haar wangen terwijl ze achteruit wankelde, weg van de
Ring.
“Terug. Ik wil terug. Ik moet terug.”
Nu de omarming van de Drakflot verdwenen was, bekroop haar een gevoel van nietigheid,
een besef van hoe klein en onbetekenend ze wel was.
Het hoort de hartslag van al wat leeft.
Met een schok werd Kasheira zich bewust van het gevaar waarin ze verkeerde. Ze keek
naar het bloedende zonlicht boven de toppen van de bomen en merkte ongelovig dat er nog
maar een paar ogenblikken verstreken waren sinds ze haar handen op de Ring gelegd had.
Meteen zette ze het op een lopen, in de richting van de plek waar ze Celrain opgedragen had
te wachten. Zonder vaart te minderen sprong Kasheira door de haag en aan de andere kant
liep ze de Adun Luan zowat omver.
“We moeten hier weg”, hijgde ze, Celrain bij de polsen grijpend. “Ik heb gezien wat er
achter ons aankomt en het is —”
“Ik weet het”, antwoordde de magiër onnatuurlijk rustig. Hij maakte zich los van Kasheira
en wees naar Khoth, die een twintigtal passen verder met zijn rug naar het tweetal stond. Hij
stootte een laag, aanhoudend gebrom uit.
“De nevel…”
Net zoals de vorige nacht was de avondnevel opnieuw tot leven gekomen in een trage,
macabere dans.
“Hoe — ?”
“De vijand. Hij hult zijn aanwezigheid in mist. Geen tijd, nu. Loop naar het zuiden. Ik
reken met hem af.”
“Maar…”
“Ga!”
Kasheira sprong op en spurtte er meteen vandoor in de aangegeven richting. Ze trok haar
zwaard en wierp een vlugge blik achterom.
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Celrain volgde op enige afstand, angstaanjagend in het rode schemerlicht met zijn zwarte
gewaad en zijn ogen als blauwe toortsen.
Khoth draafde achter hem aan, onwerkelijk groot, alsof de schaduwen elkaar in hem
ontmoetten en hem nog machtiger maakten dan hij al was.
Kasheira bleef doorrennen in de rode schimmenwereld tot er vlak voor haar een beek
opdook. Ze zette zich te laat af en kwam hard neer op de andere oever. Haar linkerknie sloeg
tegen een boomwortel en hinkend krabbelde Kasheira overeind. Pijnlichtjes dansten spottend
voor haar ogen en ze strompelde verder tot het tot haar doordrong dat ze Celrain in de mist
verloren had. Nog even dacht ze Khoth te horen, ergens in de verte rechts van haar, maar
toen sloot de stilte zich om haar heen en was ze alleen in het rode niets.
Het volgende ogenblik was de geur er. Kasheira kokhalsde, maar probeerde zich te
beheersen. Haar zwaard flitste uit de schede en de pijn in haar knie verstomde meteen tot een
onduidelijk bonzen. Met opeengeklemde kaken schoot Kasheira tussen twee opduikende
bomen door. Ze stortte zich een korte, steile helling af en belandde met een verstikte kreet in
een doornstruik.
Wat er ook nadert, het is vreselijk. Het is vreselijk en het zoekt je. Je weet dat je bang moet zijn. Angst is de
enige schuilplaats die je nog hebt.
Kasheira verzette zich uit alle macht tegen de paniek die haar lichaam tot een loden blok
maakte. Haar zwaardarm beefde heftig en zat helemaal verstrikt in de wirwar van doornen en
takken. Ze ademde in korte, onregelmatige teugen en bad dat ze de kracht en de snelheid zou
hebben om zich tijdig los te werken en toe te slaan.
De misselijkmakende geur naderde en enkele nevelslierten weken uit elkaar. Kasheira’s
mond zakte open van ontzetting toen de struiken en bomen rondom haar in een oogwenk
verdroogden en verdorden, tot er slechts broze, zwartgrijze geraamtes overbleven.
Tranen vertroebelden Kasheira’s blikveld, maar ze hoefde niet te zien wat er op haar
afkwam: de aanwezigheid van het ding alleen volstond om haar hart stil te zetten. Ook al wist
ze dat haar spieren elk bevel zouden weigeren, toch maakte ze zich op voor een laatste aanval.
“Nu!”
Een helle, blauwe speer suisde over haar hoofd en spatte tien voet verder uit elkaar in een
geluidloze, verblindende explosie van licht, een miniatuurzon waarvan de gloed alle zintuigen
verlamde.
Kasheira werd met ongekende kracht tegen de grond gedrukt en een paar tellen kon ze
geen adem halen. Een pijnlijk gesuis vulde haar oren toen haar longen uiteindelijk weer in
werking traden. Half verdoofd en bloedend uit tientallen schrammen werkte Kasheira zich los
uit de resten van de doornstruik. Ze veegde haar ogen droog en keek duizelig om zich heen.
“Celrain?”
Geen antwoord.
De explosie had blijkbaar de achtervolger verwoest of toch verdreven. De nevel was
gevallen en het laatste avondlicht gevlucht, zodat de bossen ineens een heel andere aanblik
boden: een oneindige kathedraal van torenhoge, misvormde zuilen en grillige booggewelven.
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Berken glansden grijswit als bewegingloze geesten, wachtend op de zielen van overledenen.
Nergens was er een teken van de zwarte, halfverteerde vegetatie die Kasheira toch zo duidelijk
gezien had.
Ergens kraste een uil, een teken dat het woud opnieuw veilig was.
“Naar het zuiden. Ik moet naar het zuiden.”
Tranen welden op in Kasheira’s ogen, maar ze dwong ze woedend weg. Ze stak haar
zwaard in de schede en begon te rennen, weg van de plek van de verschrikking, weg van alles.
De rand van het woud lag een kwartmijl verder. Koud, grijsblauw maanlicht spoelde een
eind de bossen in, tussen bomen die wijd uit elkaar stonden als de zuilen van een tempel. De
hemel was helder, een zwartblauw meer met ontelbare kaarsen en een volmaakt ronde,
grijsgele steen.
Voor haar lag er een grasvlakte maar Kasheira zorgde ervoor dat ze tussen de schaduw
van de bomen bleef. Ze voelde zich ineens heel erg onbeschermd en zocht tevergeefs naar
sporen in het lange gras.
Een beweging deed haar opkijken en Kasheira zag hoe een slanke gestalte zich losmaakte
uit de schaduwen links van haar. Er was echter iets fundamenteel fout aan de manier waarop
de figuur bewoog: nu eens was hij hier en dan weer daar, zonder een merkbaar tijdsverschil.
“Geen woord”, siste Celrain vlakbij haar oor.
Kasheira perste haar lippen op elkaar om het niet uit te schreeuwen. “Hoe ben je — ?”
“Stil. We zijn niet alleen.”
Op dat ogenblik hoorde Kasheira stemmen. Celrain trok haar achteruit, dieper het
Thorsenwold in, tot ze voldoende beschut waren door de dichte begroeiing.
“Daar…”
Twee krijgers, gehuld in maliën en bruin leer en met getrokken zwaarden, liepen
voorzichtig langs de rand van de bossen. Allebei droegen ze een zware, leren kap, afgezet met
korte nagels die helder en koud glansden in de nacht. De kappen hingen laag over hun
gezicht, maar toch ving Kasheira een glimp op van hun ogen: donker, onleesbaar en zonder
gevoel. Heel even vergat ze te ademen: er was nog iets dat ontbrak aan de blik van de
mannen, maar hoe erg ze ook probeerde, ze kon onmogelijk uitmaken wat het was. Het besef
maakte haar koud, kouder nog dan ze zich gevoeld had bij de komst van het wezen in het
woud.
“Wie zijn ze?”
“Stil.”
De twee krijgers hielden hun aandacht bij het Thorsenwold en Kasheira moest zichzelf
dwingen om te blijven kijken. Een onaangename, misselijkmakende trilling in de lucht
vertelde haar dat er magie in het spel was — dat er zwart mana gebruikt werd. Al kon ze de
mond van de mannen niet zien, toch wist Kasheira dat hun lippen bewogen, dat ze woorden
vormden uit een vreemde taal, woorden van een verboden macht. Ze bleef kijken, ook al
schreeuwde een innerlijke stem dat er iets vreselijks aan de gang was en dat de dood dichter
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was dan ze zich kon voorstellen. Het gevoel van afschuw verdween net zo snel als het
opgekomen was. Een van de mannen fluisterde iets, waarop ze allebei wegliepen in westelijke
richting en verdwenen in het dal een eind verderop.
Het duurde nog minstens een minuut voordat Kasheira durfde te bewegen.
“Waar was je gebleven? Was jij dat blauwe licht?”
Celrains ogen stonden vermoeid.
“Ja. Wie of wat onze achtervolger was, weet ik niet. Ik wilde in geen geval dat er iets van
hem overbleef dat zijn meester zou helpen om uit te zoeken wat er van hem geworden is.”
“Zijn — zijn meester? Wat was dat ding?”
Kasheira begon te trillen, hoe erg ze ook probeerde het tegen te houden, en het leek erop
dat de inspanningen en de angst van de voorbije dagen haar eindelijk teveel werden. Ze
klemde zich aan Celrain vast en legde haar hoofd tegen zijn borst.
“Ik dacht…”
Vaag werd ze zich bewust van het kloppen van Celrains hart, een zacht, regelmatig geluid
in de gruwel rondom haar. Kasheira maakte haar zin niet af en liet zich wegdrijven tot de
werkelijkheid een heel eind verwijderd leek.
“We verlaten het woud”, fluisterde Celrain uiteindelijk.
Onwillig opende Kasheira haar ogen en ze maakte zich langzaam van de Adun Luan los.
“Wie waren die twee krijgers van daarnet? Iets moet hun aandacht getrokken hebben. Ze
gebruikten het zwarte mana. Wat als ook zij gestuurd zijn om ons te zoeken?”
Celrain schudde zijn hoofd.
“Ik geloof het niet.”
Hij stond op, trok haar overeind en leidde haar over het grasveld in de richting waar de
mannen verdwenen waren.
“Tussen die bomen vallen we minder op en van daar kunnen we hen ongemerkt volgen.”
Kasheira volgde de Adun Luan tussen de dichte begroeiing.
Ineens bleef Celrain echter stokstijf staan. Kasheira volgde onmiddellijk zijn voorbeeld en
het bloed stolde in haar aders: nauwelijks dertig voet verder tekenden zich de omtrekken af
van een tiental ruiters. Een van hen draaide zich langzaam om en staarde recht het woud in.
Kasheira verroerde zich niet, wetend dat hij haar onmogelijk tussen de schaduwen kon
opmerken. Ze nam het gezicht van de man nauwkeurig op: hij droeg geen helm en zijn
spierwitte haar reikte tot zijn schouders. Zware oogkassen verborgen de inktzwarte blik van
een roofvogel. Een kleine, messcherpe neus en een mond die weinig meer was dan een bleke
lijn schonken de man een onaantastbaar uiterlijk.
Vooraan de groep klonk een bevel. Aarzelend wendde de soldaat zijn paard en samen met
de andere ruiters stoof hij weg in westelijke richting. Even later waren de laatste geluiden van
de groep weggestorven.
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“Ik had ze niet horen aankomen”, verweet Kasheira zichzelf toen ze weer durfde te
ademen.
“Ze moeten daar al even gestaan hebben,” fluisterde de Adun Luan, “wachtend op iets.
Een teken.”
Kasheira omklemde het gevest van haar zwaard.
“Wachtten ze op ons?”
“Akhdar verhoede het. Laten we verder gaan.”
De twee slopen tussen de bomen vandaan en lieten zich in het gras vallen: voor hen liep
het land steil omlaag en beneden, in de brede, diepe vallei die ingebed lag tussen het
Thorsenwold en de dennenzee van de Dimskog, stroomde de Blauflot. Aan de overkant van
het water lag een klein legerkamp.
Kasheira liet haar ogen aandachtig over de tenten, manschappen en paarden dwalen.
Een tijdlang sprak niemand een woord, tot vanuit het westen de groep ruiters kwam
aandraven. Ze volgden de oevers van de Blauflot en waadden naar de overkant op een plaats
waar enkele platte, grijze rotsen een ondiepte aangaven.
“Verkenners”, bromde Celrain. “Ze verwachten inderdaad iets en het bevalt me niet.”
“Kan dit de bijeenkomst zijn waarover je spreekt?”
De Adun Luan kneep zijn ogen tot spleetjes.
“Nee, dit is Svartlack niet. Het dorp ligt een paar mijl ten zuiden van hier.”
Hij streek nadenkend over zijn kin.
“Kun je in het kamp komen zonder opgemerkt te worden?”
“Wat?”
“Die mannen van daarnet gebruikten inderdaad de macht van het Duister, de
Doodsmagie. Ik wil weten wie ze zijn en wat ze hier te zoeken hebben.”
“Kunnen ze de aanwezigheid gevoeld hebben van het ding dat ons achtervolgde?”
“Eerder zijn plotse afwezigheid toen ik hem vernietigde.”
Kasheira tuurde gespannen naar de bedrijvigheid aan de overkant van de rivier en knikte
voorzichtig.
“Ik geloof wel dat ik ongezien tussen de tenten kan komen.”
“Goed.”
“En Khoth? Waar is hij?”
“In de buurt. Maar de beer is zijn eigen meester. Hij weet wat hem te doen staat.”
Celrain ademde diep in, sloot zijn ogen en sprak op gedempte toon de woorden van een
spreuk. Het volgende ogenblik was hij verdwenen: Kasheira wist wel dat hij opgestaan was en
dat hij de helling was afgelopen, maar ze kon onmogelijk zeggen waar de Adun Luan was.
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Ze trok de kap van haar mantel zo ver mogelijk over haar hoofd, hoopte dat de nacht haar
gunstig gezind was en begon tussen het lange gras omlaag te sluipen.
Niemand in het kamp hield de helling in de gaten, maar ook dan hadden ze niets meer
gezien dan de vage afdruk van een wolk die eenzaam langs de heldere hemel joeg.
Kasheira bereikte ongezien de oever van de Blauflot en waadde door het ijzige water
zonder sporen na te laten. Aan de overkant glipte ze tussen twee tenten. De Adun Luan zat
voor haar in de schaduw, voldoende beschermd door het lawaai in het kamp. Soldaten liepen
af en aan, maar niemand schonk enige aandacht aan het duister tussen de tenten.
Kasheira grijnsde kort toen Celrain zich omdraaide.
“Niet slecht”, mompelde de Adun Luan. Langzaam duwde hij zijn kap achterover.
Kasheira's mond viel open: Celrains gezicht was dat van een oude man, met lang, grijswit
haar en diepe rimpels, de erfenis van een zorgelijk bestaan.
“De andere gedaante waar ik al over sprak”, fluisterde hij.
Kasheira knikte verdwaasd en Celrain richtte zijn aandacht weer op het kamp.
“Daar, die tent in het centrum.”
Kasheira gluurde over de schouder van de Adun Luan en ze voelde haar maag
samentrekken. Bij het Schemerbroederschap had ze vaak genoeg gehoord dat de magiërs van
Bath’Narak een aura verspreidden dat nauwelijks met woorden te beschrijven viel: het zwarte
mana dat een poel vormde van dood en verval in de wereld van de levenden.
“Wat kunnen we —”
“Grijp je wapen”, bitste Celrain.
Kasheira's zwaard had nauwelijks de schede verlaten toen aan de overkant van het kamp
een rauwe kreet weerklonk. Het volgende ogenblik regende een zwerm van brandende pijlen
neer op de verraste manschappen. Enkele soldaten stortten als menselijke toortsen gillend in
elkaar en in een oogwenk stonden de meeste tenten in lichterlaaie.
“Weg hier!” schreeuwde Celrain, maar Kasheira had hun schuilplaats al verlaten. Met het
gevest van haar zwaard stelde ze een verbaasde soldaat buiten werking. Een andere man,
onzeker over de richting van het gevaar, stortte zich bovenop haar. Kasheira dook onder hem
door en spleet zijn schedel nog voor hij de grond raakte. De aarde trilde en het volledige kamp
versteende een ogenblik.
Met een wezenloze blik staarde Kasheira naar de eerste uitlopers van de Dimskog, een
dreigende schaduw op nauwelijks honderd passen van het kamp. De trotse, torenhoge dennen
leken uit elkaar te wijken en een leger grauw geklede ruiters stortte zich als een reusachtig
beest de vallei in. Een kleine groep krijgers wilde de vloed tegenhouden, maar werd in een
oogwenk vertrappeld.
IJselijk gegil bracht Kasheira weer tot zichzelf. Rechts van haar werden enkele soldaten als
stropoppen de lucht in geslingerd. Kasheira ontweek de dolk van een radeloze vijand, greep
zijn pols en brak zijn elleboog.
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Ze hoorde Celrain schreeuwen en draaide zich om naar het lawaai. De Adun Luan stond
een paar passen achter haar, met de verminkte lichamen van een twintigtal soldaten om hem
heen. Zijn zwaard brandde met een verblindend blauwwit licht en hij concentreerde zich op
de flap van de zwarte tent.
Kasheira deinsde achteruit toen de stof opzij geduwd werd door een magere, skeletachtige
hand. Het wezen dat uit de tent tevoorschijn kwam, was ooit, lang geleden, een mens geweest.
Hij had allang dood moeten zijn, maar gruwelijke rituelen hadden ervoor gezorgd dat hij op
aarde kon blijven, tussen de levenden. Het rafelige, zwarte kleed van de Doodsmagiër kon
onmogelijk de verschrikking verbergen van de bruinachtige aders die zich als slangen om zijn
ledematen en romp kronkelden. Ogen bezat de dienaar van het Duister niet: uit de kassen
sijpelde slechts een witte vloeistof die verder langs de scherpe kin van het wezen omlaag
droop. Maar de Doodsmagiër keek.
“Snel!”
Celrain greep Kasheira's arm en sleurde haar mee, het kamp door. De krijgers letten niet
meer op het vreemde tweetal, maar richtten nu al hun aandacht op de grauw geklede ruiters.
De eersten hadden het kamp bereikt en ze stuitten nu op heel wat meer tegenstand: mannen
met speren en ruiters met geduchte slagzwaarden.
Kasheira voelde het geraas en de hitte van de strijd die overal om haar heen losbarstte,
maar haar ogen zagen enkel de Doodsmagiër.
“Khann’chra!”
Eén ondeelbaar ogenblik baadde het volledige kamp in een donkerrood licht, een levend
licht dat in de ziel van elke krijger keek en hem beelden schonk van dood en verrotting. Elke
krijger, tot welke groep ze ook behoorden, hield op met vechten en staarde naar de
halfvergane figuur die uit de zwarte tent getreden was: de grijze ruiters met onverholen angst,
de soldaten uit het kamp met ogen vol ongeloof, alsof ze nu pas beseften wie of wat hun
meester was.
Een Doodswoord: een van de krachtigste spreuken van de leer van Bath’Narak.
Tenzij iemand de Doodsmagiër vernietigde, zou niemand die door het rode licht getroffen
was de ochtend halen. De mond van het wezen ging zacht op en neer, alsof hij om iets lachte,
maar er klonk slechts een pijnlijk, krakend gesis.
Celrain greep Kasheira’s kin beet en bracht haar gezicht vlakbij het zijne terwijl de
woorden van de profetieën voor zijn ogen dansten: “De Crypte brengt kennis voor de laatste:
zij die de weg alleen gaat. De vijand, de waarheid en de oorsprong.”
“Ga naar het westen. Altijd naar het westen. Khoth zal je vinden. Vind de Crypte en zoek
Alokh!”
Kasheira’s ogen brandden. Ze kon zich niet losmaken van Celrains ogen, ze wilde het niet,
maar ineens merkte ze dat ze wegliep naar de rand van het kamp.
De strijd flakkerde op, alsof iemand de schakelaar van de tijd had overgehaald. De knots
van een soldaat miste Kasheira op een haar en ze doorboorde de man zonder hem te zien.
“Niet omkijken!”
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Niemand hoorde het bevel, niemand behalve zij.
“Khann’chra!”
De spreuk van de Doodsmagiër bleef in haar hoofd klinken, hamerend, dwingend.
Klauwende handen reikten naar haar, haalden haar geest open en dronken het leven dat uit
de wonden sijpelde.
Vertwijfeld sprong Kasheira tussen twee brandende tenten door. Ze haalde in een enkele
beweging de buik open van twee krijgers en nog voor de twee de grond raakten, had Kasheira
het kamp al verlaten. Blind rende ze de helling op die naar de Dimskog leidde.
“Naar het westen, altijd.”
De vlammen in het dal wierpen een onaardse gloed over de dennen.
Kasheira veegde tranen uit haar gezicht, zwart en rood van as en bloed. Ze struikelde en
pijn vlamde op in haar knie, maar strompelend rende ze verder tussen de bomen.
Een hijgende ademhaling: achtervolgers, vlakbij, zoekend, ruikend en tastend.
Kasheira's ogen flitsten opzij, net op tijd om een glimp op te vangen van een reusachtige,
bewegende vlek.
“Hierheen.”
Een stem in haar hoofd, anders dan elke stem die ze ooit gehoord had.
“Het westen, ik moet naar het westen —”
“Ik breng je.”
Vlak voor haar, te midden van de bomen, zweefden gele ogen. Kasheira gilde, gleed uit op
een ondergrond van dennennaalden en krabbelde weer overeind.
Gele ogen?
Khoth gromde veelbetekenend en neeg het hoofd.
“Ik breng je naar het westen. Je weet hoe je mij moet berijden.”
Kasheira lachte tussen haar tranen door. Het was een lach van verbazing, van onbegrip,
maar toch klom ze dadelijk op de rug van de beer.
“Naar het westen”, hijgde ze terwijl ze probeerde uit te maken of Khoth werkelijk
gesproken had — en wat het laatste deel van zijn boodschap wel kon betekenen.
“Klem je vast.”
Het reusachtige dier stormde ervandoor, denderend tussen de slanke, oneindig hoge
dennen. Kasheira probeerde wanhopig zich vast te klampen en wierp een vlugge blik
achterom. Het woud was stil, tot er in de verte ineens een hoog, aanhoudend gegil weerklonk.
Het schoot vanuit het dal op haar toe: een koude, dodelijke adem en de weeë geur van
ontbinding.
Koud zweet liep Kasheira's rug omlaag en ze begroef haar handen diep in Khoths vacht.
De bomen flitsten steeds sneller voorbij en leken dan weer stil te staan terwijl het gedreun van
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Khoths poten zich af en toe verwijderde, alsof de beer enkel haar geest meedroeg en haar
lichaam achterbleef, verloren in het donker.
“Nee!”
Haar stem was die van een dode, de stem van een verloren ziel, en een zwarte deken van
pijn verdronk alles tot niets.
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Celrain hield het afgerukte hoofd van de Doodsmagiër vast bij de oogholten. De mond
van de dienaar van het Duister bewoog nog steeds, woorden vormend waarvan de Adun Luan
blij was dat ze niet gehoord konden worden. Hij voelde het einde van de Doodsmagiër
naderen. Zwart mana verliet het lichaam doorheen elke porie, overtuigd dat het rottende
karkas te beschadigd was om nog hersteld te worden en het Duister verder van dienst te zijn.
De verziekende invloed van het mana op de bodem was al zichtbaar: een grijzige, doodse vlek
verspreidde zich rondom de plek waar Celrain de Doodsmagiër had onthoofd. Grasstengels
verdorden en vielen levenloos uit elkaar tot enkel een fijn stof overbleef.
Celrains gezicht vertrok bij het zicht en hij spoorde de soldaten aan het vuur heter op te
stoken. Iemand slingerde een kruik met een brandbaar goedje in de vlammen, zodat ze
woedend de hoogte inschoten.
De Adun Luan deed de soldaten teken afstand te houden. Hij reeg het hoofd van de
magiër aan zijn zwaard en stak het wapen in het vuur. Eerst gebeurde er niets. Het gevest van
het zwaard bleef koel en even vreesde Celrain dat de hitte van de vlammen onvoldoende was
om de dienaar van het Duister te verteren. Op dat ogenblik steeg er echter een onmogelijk
hoge, langgerekte kreet op uit het vuur.
Overal in het kamp wierpen soldaten zich op de grond, maar de Adun Luan bleef
onbewogen staan tot het gegil weggestorven was. Hij trok het zwaard terug en zag tot zijn
voldoening dat het hoofd van de Doodsmagiër volledig weggeteerd was. Zijn giftige vlees had
geen sporen nagelaten op het lemmet.
Celrain liep naar de rand van het kamp en koelde zijn zwaard af in de Blauflot. Hij
dompelde zijn handen onder in het koele water van de stroom en waste het bloed van zijn
armen en gezicht. Om hem heen lagen de lichamen van de troepen van de Doodsmagiër.
Geen van hen had de aanval van de mannen in de grauwe mantels overleefd. Hier en daar lag
een van de mysterieuze ruiters, maar hun verliezen waren beperkt.
Celrain grijnsde vreugdeloos.
“De Crypte brengt kennis voor de laatste: zij die de weg alleen gaat. De vijand, de
waarheid en de oorsprong.”
Nooit had hij gedacht dat de profetieën hem zouden opdragen Kasheira weg te sturen,
maar dat was precies wat ze verwacht hadden.
“Maak dat Khoth haar vindt. Maak dat ik haar niet naar haar dood gezonden heb.”
Achter hem klonken zware voetstappen en Celrain draaide zich om.
“Bedankt, magiër, hoe je ook mag heten”, dreunde een ruwe, niet onvriendelijke stem.
“Magiër is voorlopig voldoende”, antwoordde Celrain. Hij stond op en keek de ander
onderzoekend aan.
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“Danakh, Ridder van de Kerk van het Witte Licht”, sprak de man kort. Hij was iets
kleiner dan Celrain, maar twee keer zo breed, en onder zijn grijze mantel droeg hij een zwaar
stalen harnas. Verschillende littekens doorgroefden het kale hoofd van de Ridder en zijn volle,
roestbruine baard stak koppig vooruit.
“Heer Ridder?”
Vanuit het donker verscheen een jongen van een jaar of vijftien. Hij droeg onopvallende,
veel te grote kleren die typisch waren voor schildknapen en zijn vuurrode, stroachtige haar
stond alle kanten op.
“Wat is er, Myrith?” bromde Danakh in zijn baard.
“Geen overlevenden, heer.”
Danakh snoof en spoog op de grond terwijl hij met zijn voet een lijk omdraaide.
“Had ik wel verwacht. Bekijk zijn gezicht: het leven van de slaven van Bath’Narak is
onlosmakelijk verbonden aan het voortbestaan van hun meester.”
Celrain bekeek de dode aandachtig en merkte dat zijn huid een grijsgroene tint bezat,
alsof de man ziek of verzwakt geweest was.
“Jammer”, bromde Danakh. “Huurlingen hadden ons nog van dienst kunnen zijn, maar
deze jongens…”
Celrain wierp de Ridder een bedenkelijke blik toe: huurlingen in dienst nemen was niet de
manier waarop de Kerk van het Witte Licht gewoonlijk te werk ging. En ook de traditionele,
stralend witte pantsers van de kerk ontbraken.
Celrains peinzende uitdrukking was Danakh niet ontgaan.
“Wie ben je, oude man?”
Het was geen vraag, maar een eis tot antwoord, de woorden van iemand die het gewend
was bevelen te geven.
“Een zwervende magiër. Ik kom van ver.”
Celrain probeerde verwoed Danakhs bruine ogen te doorgronden. Er ging een
ongelooflijke wilskracht uit van deze mens, gevaarlijk, maar niet echt vijandig.
Danakh liet een korte, zware lach horen, maar zijn stem was ernstig toen hij sprak.
“Een zwervende magiër, zozo. Die had ik zelf kunnen bedenken en het helpt me niets
verder. Waarom ben je hier, magiër? Hoe komt het dat je net op dit ogenblik hier opduikt?”
Celrain glimlachte inwendig om de zelfverzekerdheid waarmee de Ridder sprak. Hij vroeg
zich af hoe de man zou reageren als hij Celrains hele verhaal te horen kreeg.
“Ik was in de buurt en volgde ongemerkt enkele soldaten die langs de rand van het
Thorsenwold patrouilleerden”, vertelde hij. “Toen ik het kamp naderde, voelde ik dadelijk dat
er zich een Doodsmagiër schuilhield. Jouw troepen zetten de aanval in en ik besloot te helpen
waar ik kon. De dienaren van het Duister zijn net zo goed mijn vijanden als die van de Kerk.”
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De Ridder bewoog met een snelheid die zijn bepantsering en zijn krachtige gestalte
onmogelijk lieten vermoeden. Hij greep Celrain bij de kraag en trok het gezicht van de Adun
Luan tot vlakbij het zijne.
“Je was hier toevallig in de buurt, je voelde dat er zich een Doodsmagiër in het kamp
schuilhield en je besloot hem even om zeep te helpen. Een magiër van Bath’Narak, en niet de
minste: een die een Doodswoord kon spreken. De Landen tellen talloze zwervende magiërs,
maar ik ken er weinig die tot zoiets in staat zijn.”
Hij liet Celrain los en staarde in gedachten uit over de Blauflot.
“Je was al in het kamp toen ik beval tot de aanval.”
Danakhs stem was weinig meer dan een gefluister toen hij verder ging: “Bovendien maak
je je schuldig aan ketterij door je in te laten met de Schemering.”
“Wát?”
“Houd me niet voor de gek”, siste de Ridder. “Ik heb de vrouw gezien die je de Dimskog
ingestuurd hebt voor het hier echt gezellig begon te worden. Haar uitrusting — haar mantel
— was die van het Schemerbroederschap.”
“En wat zou —”
“Vertel me niet dat je nog nooit van de Inquisitie gehoord hebt”, onderbrak de Ridder
hem. “De Landen worden gezuiverd van het Schemerbroederschap en die vrouw maakt er
deel van uit.”
Hij grijnsde wolfachtig toen hij het begrip zag dagen in Celrains ogen.
“Je vraagt je af waarom ik mijn troepen niet achter haar aangestuurd heb. Je vraagt je af
waarom een Ridder van het Witte Licht een ketter zomaar laat lopen.”
Hij wachtte het antwoord van de magiër niet af en zijn wenkbrauwen trokken vervaarlijk
samen.
“Dit is niet de plaats of het moment om het daarover te hebben. Aoran!”
Een jonge ruiter kwam snel vanuit het kamp naar het tweetal gereden. Hij hijgde en over
zijn bezwete gezicht liepen vuile roetvegen.
“Verliezen?” vroeg Danakh.
“Elf, heer, en een tiental gewonden, waarvan er twee erg aan toe zijn. Lanar denkt dat ze
het zullen halen, maar ze hebben snel verzorging nodig.”
“In orde. Terug naar het kamp. Haal mijn paard en laat Jakran een extra rijdier voor de
magiër meebrengen.”
“Meteen, heer.”
Aoran draafde weg en deelde enkele gedempte bevelen uit.
In een oogwenk stroomden de soldaten van de Kerk het kamp uit. De lichamen van de
gevallenen werden meegenomen zodat niets nog herinnerde aan de aanwezigheid van het
Witte Licht.
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Aoran kwam aangegaloppeerd met Danakhs krachtige, inktzwarte oorlogspaard aan de
teugel. Naast hem reed een man in een groene kapmantel met een langboog over zijn rug. Hij
leidde een slanke, donkerbruine ruin mee die Celrain wantrouwend aanstaarde.
De blik van de magiër gleed van de man in de groene uitrusting naar Aoran. Net zoals bij
de andere soldaten ging Aorans witte, kerkelijke uitrusting schuil onder een grijze mantel.
“Niet iedereen in dit leger behoort tot de troepen van de Kerk”, mompelde Celrain. “De
man in het groen niet, en ik durf te wedden dat hetzelfde geldt voor heel wat van de soldaten
die het kamp aanvielen. Je aanvaardt krijgers van overal, zolang ze maar bereid zijn om voor
jouw zaak te vechten — een zaak die niet strookt met de wensen en de doctrines van de
Kerk.”
De man in het groen liet een paar inktzwarte ogen op de Adun Luan rusten.
“Dergelijke woorden kunnen je duur te staan komen, magiër.”
Celrain glimlachte zacht.
“Ze zullen grijs zijn, maar van vele kleuren — vijanden van het zwart”: verzen van de
profetieën die hem ineens een stuk duidelijker leken.
“Een bijeenkomst in Svartlack”, fluisterde hij, meer tot zichzelf dan tot de mannen
rondom hem. “Een dorp in een verlaten deel van Nattfold, ver weg van het gezag van de
Krijgsmark: een ideale ontmoetingsplaats met mogelijke bondgenoten.”
Danakh maakte het geluid van een holenbeer die in zijn slaap gestoord wordt.
“Je weet veel voor een zwervende magiër. Hoe kom je aan deze informatie?”
Celrain deed alsof hij de man niet gehoord had.
“De Inquisitie. Is er onenigheid binnen de Kerk over de manier waarop het
Schemerbroederschap aangepakt wordt?”
Danakh leek zijn bevel om dadelijk te vertrekken even vergeten te hebben.
“Ik ben niet de enige die zich vragen stelt,” gromde hij, “al steunen de meesten binnen de
Kerk de leer van de Oppermagister. Zij zien de Inquisitie als de prijs voor stabiliteit en
zuiverheid binnen de Landen. Anderen — waaronder ik — vermoeden dat er meer is. En ik
heb mijn eigen redenen om te doen wat ik doe.”
Zijn ogen fixeerden Celrain en de magiër deinsde bijna terug onder hun intensiteit.
“Morgennacht is het de Jaarwende: er is geen herberg in de Landen waar niet gedronken,
gevochten of gevreeën wordt. Niemand let op een bijeenkomst in een plek als Svartlack.
Herberg “De Blauwe Den”. Goed: je weet nu net zoveel als mijn dichtste vertrouwelingen. Ik
weet niet waarom ik dit vertel aan een onbekende — al vraag ik me af hoeveel je eigenlijk al
niet wist.”
“Mijn naam is Celrain”, glimlachte de Adun Luan. Hij stak een hand uit die Danakh
stevig schudde.
“We spreken verder in het kamp, Celrain.”
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De magiër knikte bevestigend. Ineens draaide hij zich met een ruk om, gewaarschuwd
door een akelige ingeving.
Het geluid weerklonk van een boog die gespannen werd.
“Houd je kalm, magiër.”
“Jakran! Wapen omlaag!” brieste Danakh.
De man in het groen liet zijn boog zakken, maar bleef de pees onder spanning houden.
Celrain leek de woordenwisseling niet eens opgemerkt te hebben.
“Ze wachtten op iets…”
Zijn ogen speurden de oevers van de Blauflot af in noordelijk richting. De maan ging deels
schuil achter langgerekte, rafelige wolken en boven de stroom verspreidden zich dunne
nevelslierten.
“Waar heb je het over? Mijn verkenners ontdekten het kamp een uur geleden en ik besloot
tot de aanval zodra ik voelde wat er zich tussen de tenten schuilhield. Onze aanval was een
totale verrassing —”
“Ja, maar ze waren hier om een reden. De Doodsmagiër wachtte op iets. Zijn soldaten
gedroegen zich zenuwachtig, angstig bijna, en de patrouilles langs het Thorsenwold…”
“Wat kan een Doodsmagiër angst — hé?”
Celrain bukte zich en beroerde voorzichtig het water van de Blauflot. Met een geluidloze
schreeuw trok hij zijn hand terug. De Blauflot was niet meer koud, maar het water voelde
lauw en slijmerig aan.
De Svartfels is gevonden. De troepen van het Duister reizen door de Landen om de steen in handen te
krijgen. De steen, en de Aulan Drakh. Iets is hierheen op weg. Iets heeft de steen gevoeld.
“Maak dat Kasheira hier ver vandaan is.”
“Heer Ridder!”
Celrains hoofd schoot omhoog en ook hij volgde Aorans wijzende vinger in noordelijke
richting, waar een ruiter met een inktzwarte wapenrusting kwam aangereden op een volmaakt
wit paard. Hij droeg een lange speer, beschreven met talloze runen die dieprood oplichtten in
het laatste licht.
Het beeld had alle schijn van een droom, zo onwerkelijk en traag verliep alles.
“De aanvoerder”, prevelde Celrain. “De steen heeft hem hierheen geleid.”
Het leek een eeuwigheid te duren voor de Adun Luan zijn ogen kon losmaken van de
figuur die in de verte naderde.
“Naar de Dimskog!” blafte hij.
Danakh ontwaakte uit een soort trance en staarde hem een ogenblik onbegrijpend aan.
“Wat is —”
“Geen tijd! Rijd naar het kamp. Ik houd hem tegen.”
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Hij hoopte dat hij zelfverzekerder klonk dan hij zich voelde. Hij wist enkel dat hij de ruiter
hier moest houden; voorkomen dat hij persoonlijk de Svartfels — en Kasheira —
achternaging.
“Ga!” herhaalde Celrain.
Hij nam de teugels over van het paard dat Jakran had meegebracht en steeg op.
“Naar de Dimskog. Tussen het groen zijn we veiliger.”
De drie mannen volgden zijn voorbeeld. De paarden stoven de helling op en schoten
zonder vaart te minderen tussen de eerste bomen door. Celrain hield zijn rijdier in.
“Vertel me waar ik het kamp kan vinden.”
Danakh wilde protesteren, maar Celrain stak bezwerend een hand op.
“Je kunt hier niets tegen beginnen. Vertel me gewoon waar je kamp ligt.”
De Ridder slikte een vloek in en knikte stug.
“Rijd door de Dimskog in zuidwestelijke richting tot je bij de Eenzame Weg komt. Mijn
troepen houden de weg in de gaten. Ik geef het bevel door dat een van hen je naar het kamp
brengt.”
“Ik haal de verkenners weg die nog in de Dimskog verspreid zitten”, bracht Jakran
tussenbeide. “Wacht niet op ons.”
“Haast je”, zei Celrain. “Ik kan je niets garanderen over de afloop van wat er komt.”
“Maak je geen zorgen.”
De blik van de man in het groen was ondoorgrondelijk.
“Succes, Jakran.”
“Tot gauw, heer Ridder.”
Jakran wendde zijn rijdier en stoof weg tussen de bomen in noordelijke richting.
“Ben je zeker van dit alles?” vroeg Danakh aan Celrain.
“Nee. Maar een betere oplossing is er niet. Maak dat je hier wegkomt.”
De Ridder knikte hem een laatste maal toe, wendde zijn paard en gaf het dier de sporen.
Aoran volgde Danakh en liet Celrain alleen achter in de verstikkende stilte van de Dimskog.
De ruiter reed stapvoets tussen de lichamen van de doden. Centraal in het kamp brandde
een enorm vuur dat de resten verteerd had van de Doodsmagiër die deze eenheid aangevoerd
had. Zijn onthoofde lichaam lag een eind verderop. Een klein verlies. Iemand had de Svartfels
hierheen meegenomen voor hij verder getrokken was naar het westen.
Iemand. Aulan Drakh.
De ruiter wist hoe hij de steen kon terugvinden: deze wereld verborg voldoende gewillige
dienaren om een dergelijke taak uit te voeren. Een belangrijke taak, maar de aandacht van de
ruiter was elders vereist. Toch waren er ook op deze plek nog zaken die hem intrigeerden. De
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strijd in het kamp had niet lang geduurd. Een ruitercharge vanuit het woud, te zien aan de
talloze hoefindrukken. De tenten waren in brand geschoten om verwarring en paniek te
zaaien en de overwinnaar was weggetrokken zonder enig tastbaar spoor na te laten.
Wie de aanvallers ook waren, ze waren nog steeds in de buurt. De ruiter glimlachte achter
het vizier van zijn helm. De aanwezigheid van deze nieuwe groep verontrustte hem niet. Met
hen zou hij afrekenen als de tijd rijp was — weldra.
De aandacht van de ruiter verplaatste zich naar de Dimskog. Degene die de Doodsmagiër
verwoest had, bevond zich ergens tussen de bomen en had hem opgemerkt. Woede welde op
bij de ruiter als hij nadacht over de verwaandheid van de man. Blijkbaar verwachtte hij dat de
ruiter zich zou vernederen door zich persoonlijk met hem in te laten. Aan de andere kant kon
de ruiter de vernietiging van een eenheid uit Bath’Narak niet ongestraft laten.
Hij wierp een blik op de lijken van de krijgers in het kamp en berekende de mate waarin
ze hem nog van dienst konden zijn. Hun vlees was week en zou snel vergaan, een teken dat de
Doodsmagiër zich gevoed had met hun mana om zijn eigen ontbinding tegen te gaan. De
ruiter kon een dergelijke verspilling begrijpen, maar vond het beneden de waardigheid van
een ware Doodsmagiër. Hij besloot in het vervolg strenger te zijn bij de selectie van troepen.
Een onaangename prikkeling in zijn nek vertelde hem dat hij in de gaten gehouden werd.
Goed dan. Hij veranderde de greep op zijn speer en kerfde met de punt een ingewikkelde
reeks runen in de borstkas van de dichtstbijzijnde dode. Woorden verlieten de mond van de
ruiter, woorden waarvan de klank de dood betekende voor wie het ongeluk had hen te horen.
Een groen licht verspreidde zich langzaam over de oevers van de Blauflot, een onaardse mist
die lijken opzocht en hun lichaam naar binnen gleed.
De ruiter bracht een stille groet aan de magiër die wachtte in de Dimskog, wendde zijn
paard en reed weg naar het zuiden.
Celrain kalmeerde met een bars bevel zijn briesende rijdier, reikte in zijn gewaad en
haalde zijn zwaard tevoorschijn.
Hij voelde hen naderen: ondoden, de laagste dienaren van het Duister.
Traag maar onverzettelijk beklommen de zielloze, willoze krijgers de helling naar de
Dimskog. Overal waren de vreselijke sporen zichtbaar van de strijd die zopas een einde
gemaakt had aan hun menselijke bestaan: velen waren verbrand, hun vlees zwart en gebarsten
door de hitte, hun ogen gesmolten, maar doelbewust strompelden ze verder, geleid door de wil
van het Duister. Ingewanden hingen gescheurd uit buikwonden en sommige krijgers waren
ledematen verloren in de strijd. Een tiental soldaten was onthoofd en bij enkelen was de
schedel verbrijzeld, maar ook zij vonden blindelings de weg naar de Dimskog.
Achter hen, half verborgen in de mist, ging de oever van de Blauflot aan het trillen.
Witbruine skelethanden openden graven uit lang vergeten tijden en tientallen krijgers rezen op
uit de aarde, lichtend wit in de nacht, met roestige zwaarden, trage, onzekere bewegingen en
schedels die vreugdeloos grimasten naar de vijand die tussen de bomen wachtte.
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De Adun Luan bewoog niet. De vijand hoorde niet te weten wie of wat hij was en Celrain
besloot zijn rol als menselijke magiër verder te spelen. Een Staalmantel leek de meest logische
keuze voor een strijd als deze.
Vloeiend kraste Celrain met een dolk een rune in het koude, zwarte lemmet van zijn
zwaard. Sissend vlamde de rune op in het staal en het volgende ogenblik veranderde het
zwaard in een dodelijke spies van verzengend wit licht, ongeveer twintig voet lang en helder
genoeg om elk normaal mens voor het leven blind te maken.
De eerste rangen van het ondode leger bereikten de zoom van de Dimskog en vielen nog
voor ze hun aanval konden inzetten. Celrain haalde uit en het witte licht verschroeide vlees,
kookte organen en verkoolde botten. Stomend bloed vulde de nachtlucht in slierten van rode
mist.
De Adun Luan voelde zijn paard gek worden van angst, maar zijn wilskracht hield het dier
in bedwang.
Rij na rij van vijanden trad naar voren tussen de bomen en allemaal vielen ze, zonder
uitzondering, gebarsten en gebroken, nauwelijks herkenbaar als de mensen die ze tot voor kort
geweest waren.
Celrain proefde hun bloed in zijn mond en voelde het langs zijn gezicht lopen, vermengd
met zijn eigen zweet. Hij wist dat hij dit niet lang kon aanhouden, dat zijn krachten snel
verbruikt werden door de rune die het zwaard omgevormd had tot de allesverterende zeis van
licht. Nog bleven ze komen, ongehinderd door menselijke gevoelens zoals angst, gedreven
door een wil die niet van deze wereld was.
Celrains handpalmen bloedden en het zwaard voelde loom en zwaar aan. Zijn paard gilde
en stuiptrekkend stortte het dier in, zijn hals doorboord door een speer. De Adun Luan sprong
op de grond, kwam hard neer, maar was dadelijk weer overeind, uithalend naar de
wankelende rangen van skeletkrijgers die tussen de bomen verschenen en hem achteruit
dwongen.
De geur van verbrand vlees maakte ademen haast onmogelijk en bewegingen vloeiden
samen tot een waterig geheel. Toch bleef Celrain in het rond maaien, wetend dat hij de
uitputtingsslag aan het verliezen was en dat hij weldra zelf aan stukken getrokken zou worden
door de eindeloze stroom van ondoden. Toen was alles plotseling voorbij. Celrain zakte
verdoofd in elkaar, leunend op het zwaard, en ongelovig blikte hij om zich heen.
Tientallen, honderden zwartgeblakerde vormen tussen de bomen waren het bewijs voor
de slachting, maar het hadden net zo goed verkoolde takken kunnen zijn. Enkel het bloed, het
beenderstof en de as op Celrains gezicht waren echt.
Verder niets, niets dat wees op de nabijheid van de ruiter op het witte paard. De
dennentunnels van de Dimskog gaven slechts uitzicht op leegte.
“Verdomd!”
Bezorgdheid om Kasheira overspoelde de Adun Luan, maar dat hielp hem niets verder:
de Crypte moest ze alleen betreden. Onderweg was Khoth er om haar te beschermen. Wou
hij de bijeenkomst in Svartlack meemaken, dat andere, mysterieuze element van de profetieën
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dat op de een of andere manier te maken had met zijn opdracht, dan zou hij Danakhs leger
moeten vinden.
Celrain keek nog een laatste keer om zich heen. Hij stak zijn zwaard weg en begon
ondanks de uitputting te rennen in de richting waar hij Danakh had zien wegrijden. Er liepen
geen paden door de Dimskog, toch niet als Celrain de kaarten mocht geloven die hij over dit
gebied gevonden had. De Eenzame Weg was de enige manier waarop een reiziger het woud
kon doorkruisen, maar ook de verhalen over die route waren allesbehalve geruststellend. De
meeste inwoners van Nattfold beschouwden de oostrand van de Dimskog als de grens van hun
land en het woud zelf kon hen gestolen worden.
Met een verraste kreet kwam Celrain tot stilstand, zijn kleren drijfnat van het zweet. Vlak
voor hem weken de bomen van de Dimskog uit elkaar en zover het oog reikte strekte er zich
een vallei uit van zeshoekige, blauwzwarte rotsblokken, met onwerkelijke precisie naast elkaar
geplaatst zodat ze een donkere spiegel vormden onder een paarse onweershemel. Centraal op
de vallei, op vele mijlen van Celrains positie, maar nog steeds angstaanjagend groot, verhief
zich een inktzwart bouwsel, een toren die tussen de wolken reikte en die onmogelijk door
mensenhanden gebouwd kon zijn: de lijnen van het ding waren organisch, levend, maar dan
op een manier die Celrain volkomen vreemd was. De Adun Luan kon niet bedenken welk ras
een dergelijk iets had kunnen bouwen — als de toren al gebouwd was en niet uit zichzelf
gegroeid.
Celrain sprong op toen een paar kleine, scherpe klauwen zijn linkerschouder grepen.
“Ik ben het maar.”
De Adun Luan vloekte binnensmonds toen hij in de donkere, intelligente blik keek van een
havik.
“Alokh. Dus jij bent verantwoordelijk voor deze voorstelling.”
“Inderdaad. Ik heb veel nagedacht sinds je bezoek. In één van mijn boeken ontdekte ik
een schets van de Vallei van de Nacht. Ik vond dat je ze maar eens moest zien.”
“Dus we zijn nog steeds in de Dimskog?”
“Uiteraard. Wat je ziet is slechts een projectie van hoe de vallei er moet uitzien. Je bevindt
je eigenlijk nog steeds onder de bomen.”
Celrain schudde zijn hoofd.
“Ik heb nooit eerder iets als dit gezien. Ik heb geen idee wat het betekent, of waar het zich
bevindt.” Hij zette een stap vooruit en de omgeving werd een ogenblik wazig. Toen alles weer
scherp werd, bevond hij zich een paar mijl verder, halverwege de rand van de vallei en de
immense toren. Het was stil op de vlakte, een stilte die zo indringend was dat ze onmogelijk
echt kon zijn — ook de macht van de oude Druïde kende beperkingen, hoe overweldigend de
projectie verder ook was.
“Indrukwekkend, niet?”
Celrain knikte.
“Wie heeft het gebouwd?”
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“Geen idee. Trouwens, je ziet er vreselijk uit.”
“Bedankt. Ik heb net afgerekend met een leger ondoden.”
“Ik begrijp het”, kwam het voorzichtige antwoord.
“Het spijt me, Alokh, maar ik kan je niet verder helpen. Heeft deze Vallei van de Nacht
iets met mijn opdracht te maken?”
“Ik vermoed van wel. Ik zou je anders nooit gestoord hebben.”
“Bedankt, vriend. Je mag me binnenkort verwachten. Ik heb de Aulan Drakh gevonden —
Kasheira is haar naam. Ze heeft de Svartfels bij zich. Ze heeft de steen uit de handen van
Adaj, een Druïde die het Schemerbroederschap hielp.”
“Adaj? Ik heb hem gekend. Is hij dood?”
Celrain antwoordde niet.
“Ik had het wel gedacht. En Kasheira? Waar is zij nu?”
“Op weg naar de plek waar de Svartfels ontdekt werd. De Crypte. Het zal haar helpen
haar opdracht te begrijpen.”
“Is dat wat de profetieën je vertellen?”
“Inderdaad.”
“Hoe vindt ze die Crypte?”
“Ze vindt ze. Twijfel daar niet aan. Ze moet de Dimflot oversteken — meer weet ik niet.”
“De Dimflot oversteken, zeg je?”
“Verduiveld, Alokh, ik weet dat het gevaarlijk is. Maar ze is niet alleen: Khoth helpt haar,
een reusachtige beer die mij al een week vergezelt.”
“Ik zal haar zoeken, Celrain. Ik zal dieren uitsturen overal langs de Dimflot en in de
landen ten westen ervan, tot aan de Zee der Ketenen.”
“Ze moet de Crypte alleen trotseren, Alokh.”
“Maak je geen zorgen: ik zal niet ingrijpen voor ze die plek verlaten heeft.”
“Nogmaals bedankt, Alokh. Ik moet gaan. Danakh verwacht me: een Ridder van het
Witte Licht. Hij heeft iets te maken met een bijeenkomst in Svartlack waarover sprake is in de
profetieën.”
“Interessant. Er zijn nog vreemde reizigers onderweg in deze landen, Celrain. Het zou me
niet verbazen als een groot deel van hen Svartlack als bestemming heeft. Houd je ogen open.”
“Dat doe ik. Tot gauw: ik reis zo snel mogelijk Kasheira achterna.”
“In orde.”
De roofvogel sprong op van Celrains schouder en met een paar krachtige slagen schoot hij
de hoogte in.
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De Vallei van de Nacht vervaagde tot een grijze wirwar waaruit langzaam de verwrongen
vormen van de Dimskog naar voren traden. Schaduwen hingen diep als spelonken tussen de
dennen en het maanlicht maakte geen schijn van kans tegen het dikke naalddak dat
onheilspellend fluisterde in de wind.
Celrain duizelde nog door de nawerking van Alokhs spreuk toen hij een beweging tussen
de bomen zag.
“Nog altijd hier, magiër?”
“Jakran!”
De Adun Luan wankelde en zou zijn ingestort als hij niet door sterke handen was
vastgegrepen. Iemand ontstak een fakkel en bij het bloedende licht zag Celrain een twaalftal
mannen en vrouwen in de groenbruine uitrusting van woudlopers. Allemaal hielden ze een
boog in de aanslag en hun harde gezichten gingen deels schuil onder hun kappen.
“Wat is er gebeurd, magiër? Je bent maar op een drietal mijl van de plek waar ik jou en
heer Danakh achterliet.”
“Ondoden”, fluisterde Celrain terwijl hij twee van Jakrans mannen bedankte voor hun
steun. “Ik ben erin geslaagd hen te vernietigen, maar het heeft me heel wat van mijn krachten
gekost.”
Jakran knikte ernstig en Celrain meende angst te lezen in de ogen van de verkenner.
“Ik wil je graag bedanken voor wat je voor ons gedaan hebt”, fluisterde Jakran. “Waar je
ook vandaan komt, ik weet nu dat jouw weg en die van heer Danakh gelijk lopen. Maar je
bent niet in staat om het naderende onheil tegen te houden, niet zonder hulp.”
Celrain boog zich dichter naar de man in het groen toe. Het toortslicht schonk de lijnen in
Jakrans gelaat een diepere, zorgelijke aanblik.
“Waar heb je het over?” vroeg de Adun Luan, maar de ander schudde gehaast zijn hoofd.
“Kael zal je naar Danakhs kamp brengen. Hij zal je alles over ons volk vertellen — en
over onze opdracht. Wij moeten gaan.”
Een lange, magere verkenner trad uit de kring naar voren en maakte een korte buiging
voor Celrain. Hij duwde zijn kap achterover en onthulde een pezig gezicht met halflang blond
haar en een fijne ringbaard. Uit de donkere ogen van de man sprak een openheid die een
enorm verschil vormde met Jakrans uitdrukking.
“Mijn naam is Kael. We kunnen maar beter vertrekken. De weg naar het kamp is lang.”
De andere verkenners doofden hun toortsen en bij het flauwe licht van Kaels fakkel zag
Celrain hoe Jakran en zijn troepen in zuidelijke richting tussen de bomen verdwenen.
De Adun Luan wendde zich verontrust tot Kael.
“Wat heeft dit alles te betekenen? Waar gaan ze heen?”
“Volg mij”, antwoordde de lange verkenner. “Jakran vertrouwt je. Het is aan mij om je
onze geschiedenis te vertellen.”
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Kael gleed als een groene schaduw door de Dimskog en Celrains vermoeidheid maakte
dat hij zich tot het uiterste moest inspannen om de verkenner in het donker bij te blijven.
Bovendien vond Kael nog de tijd om de Adun Luan onderweg in te wijden in de
verontrustende geheimen van zijn volk.
“Ik hoef je niet te vertellen dat het leger van heer Danakh uit meer bestaat dan enkel
Kerkelijke soldaten”, begon hij. “De Ridder heeft betrouwbare mensen nodig die bereid zijn
voor een zaak te vechten die niet overal goedgekeurd wordt. Daarom hebben de bannelingen
van de Knochharge zich bij hem aangesloten.”
“De Knochharge?”
Als Kael al verbaasd was dat Celrain de naam niet kende, dan liet hij daar niets van
merken. “De Beenderheuvels: een ontoegankelijk, wild gebied tussen Tyrbrad en Bath’Narak.
De geschiedenis van de Knochharge en van hun inwoners is lang en pijnlijk. De naam komt
voort uit een jarenlange strijd die eeuwen geleden twee volkeren haast volledig uitroeide: een
burgeroorlog tussen mijn voorouders, een volk van Druïden, en de Thasnarr.
De Thasnarr waren weggevlucht uit de zuidlanden en zochten toevlucht in het gebied van
de Druïden, die hen aanvankelijk met open armen ontvingen. Na enkele generaties begon een
donker gif echter de gedachten van de Druïden te kleuren. Ze beschouwden de Thasnarr
steeds meer als lijfeigenen en ontnamen hen elke vorm van vrijheid. Dankzij hun magie
slaagden mijn voorouders erin de voormalige vluchtelingen lange tijd onder controle te
houden, tot de woede en de haat van de Thasnarr zo groot werden dat ze in opstand kwamen.
Ze zwoeren elk gebruik van magie af en begonnen een opstand die het hele gebied herleidde
tot wat nu bekend staat als de Knochharge of Beenderheuvels.
De strijd kende geen overwinnaars. Na jaren van oorlog waren de twee volken zo verzwakt
dat ze nauwelijks weerstand boden toen een nieuwe macht het strijdperk betrad: het Zwarte
Gilde — de Heersers van Bath’Narak. Zij waren het die al jaren werkten om de macht van de
Druïden te verzieken. Zij lagen aan de basis van de haat tussen de twee volkeren, en nu
gebruikten ze die haat om beide groepen als willoze slaven in een ijzeren greep te houden.
Vele Druïden gaven toe aan het Duister dat hun magie aantastte: zij verkregen meer
macht en wonnen een deel van hun vrijheid terug. Wie zich verzette tegen de Doodsmagiërs
en wie een terugkeer probeerde te bewerken naar de magie van onze voorouders, werd echter
genadeloos vervolgd.
Ook als slaven bleven mijn volk en de Thasnarr vijanden. Tien jaar geleden slaagden we
er echter in de haat te begraven en een opstand te ontketenen tegen het Zwarte Gilde. De
slachting die volgde, valt nauwelijks te beschrijven, maar na twee jaar strijd waren de
Doodsmagiërs gedwongen te vluchten. De rust in de Knochharge keerde terug, maar oude
haat is hardnekkig: nu het Gilde verdreven is, laait de strijd tussen mijn volk en de Thasnarr
weer op.”
“Maar niet iedereen is akkoord met die gang van zaken.”
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“Nee. Een kleine groep van beide volken wil liever het verleden begraven en opnieuw
beginnen: mijn meester, Jakran, leidt de Druïden die de Knochharge verlaten hebben en
Aykhala, zijn geliefde, voert een groep Thasnarr aan.”
Celrain hield Kael tegen.
“Jullie zijn Druïden?”
“Ja, al hebben we nooit geleerd onze macht te gebruiken, omdat onder het juk van het
Zwarte Gilde iedereen stierf die de macht van onze voorouders wilde bewaren. We hebben
ons bekwaamd in gewone oorlogvoering — maar nooit zijn we de voorspelling vergeten die in
een ver verleden gedaan werd over ons volk. De precieze woorden herinnert niemand zich,
maar we weten dat er een tijd zal komen van ondood, een tijd waarin ons volk gebroken zal
zijn, verlaten door de oude magie en verdreven uit de verwoeste resten van ons thuisland,
zoekend naar een reden om te blijven vechten. In die tijd zal het woud ons tot zich roepen, om
zo de kennis en de wijsheid van de eerste Druïden te doen opleven. Jakran gelooft dat die tijd
gekomen is — en hij is niet de enige.”
Celrain dacht lange tijd na over wat Kael vertelde. Zijn hoofd gonsde van de onbekende
namen en de intriges.
Aarde. Een eenvoudige naam, maar een die een lange, gewelddadige geschiedenis verbergt.
“Jakran zou wel eens gelijk kunnen hebben”, zuchtte Celrain uiteindelijk. “Maar wat is hij
van plan? Waarheen heeft hij je medekrijgers meegenomen? Ik kan me onmogelijk voorstellen
dat Danakh hen lang kan missen.”
Kael schudde zijn hoofd.
“Heer Danakh kent onze geschiedenis. Hij weet wat dit voor ons betekent. Hij weet dat
Jakran — wat mijn meester ook van plan mag zijn — handelt in het belang van de Ridder
zelf. Jakran zoekt de kern van dit woud, daar waar nog Eerste Bomen groeien — want de
Dimskog is een woud uit de oude tijden, net zoals het woud dat de Knochharge bedekte voor
mijn thuisland door het Duister werd bezoedeld.”
“De kern van het woud?”
“Ja. Enkel daar is het mana van het land sterk genoeg om de macht te doen ontwaken die
in ons slaapt.”
“En jijzelf dan, Kael?”
De verkenner glimlachte in het donker.
“Jakran heeft mij aangewezen om jou naar Danakhs kamp te begeleiden. Hij zal me later
de magie leren kennen — net zoals hij de anderen van mijn volk zal inwijden.”
Zijn gezicht werd plotseling ernstig, droevig bijna.
“Maar het is ook aan mij om Aykhala op de hoogte te brengen. Magie vormt nog steeds
een barrière tussen onze volken. Ik vrees voor Aykhala’s reactie als ze de reden verneemt van
Jakrans afwezigheid. Heer Danakh heeft al genoeg aan zijn hoofd zonder onenigheid binnen
zijn eigen leger. Maar kom, we moeten voortmaken.”
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Kael ging er opnieuw vandoor en Celrain haastte zich achter de man aan terwijl allerlei
vragen hem door het hoofd spookten. Hij wist nog steeds niet wie Danakh precies was en
waarvoor hij vocht, of wat hem ertoe gebracht had de hulp te aanvaarden van een rusteloos
volk als dat van Jakran en Aykhala.
Tijd om lang na te denken kreeg de Adun Luan niet. Hij en Kael stuitten ineens op de
Eenzame Weg, een grijze slang die van oost naar west door de Dimskog gleed.
De sterren fonkelden boven het tweetal als ontelbare miniatuurfakkels en in het oosten
gleden enkele lichtjes in een hels tempo door de leegte: een Ruimtecitadel, de belangrijkste
erfenis van het tijdperk voor de Grote Oorlog. Dit was de enige manier waarop de mens
tussen werelden kon reizen — als hij al aan boord kon komen tijdens een van de zeldzame
momenten dat de stenen reuzenschepen ergens landden.
Celrain had zich laten vertellen dat niemand de route of de snelheid van de
Ruimtecitadels kon beïnvloeden: ze werden voortgestuwd door het mana dat in het Altaar van
elk schip zat en de mens had de macht en de kennis van zijn voorouders verloren om de
Altaren te begrijpen. Eeuwen al volgden de Ruimtecitadels de banen die hen in het verleden
opgelegd waren. Celrain en Kael keken het schip zwijgend na tot het achter de bomen uit het
zicht verdween.
“Volg mij”, fluisterde Kael gejaagd.
Hij wees naar het oosten en snel begonnen de twee over de Eenzame Weg te lopen.
“Niemand weet wie deze weg aangelegd heeft,” vertelde de verkenner onderweg, “maar
de Dimskog heeft respect voor de bouwers van weleer.”
Celrain kon enkel beamen: de bomen verrezen aan beide zijden als rijen en rijen van
onbeweeglijke wachters, maar in het grijzige stof van de weg was niet één dennenappel of
zelfs maar een naald te vinden. Sporen van mensen, paarden en karren waren er wel, maar
vaag, alsof Celrain en Kael de eersten waren die de Eenzame Weg betraden in weken. Toch
wist Celrain instinctief dat dit niet het geval was en hij keek bij het lopen voortdurend om zich
heen.
Na zowat een uur vertraagde de Adun Luan zijn pas.
Kael stelde geen vragen: ook hij liet zijn tempo zakken en automatisch greep hij naar zijn
boog.
“We zijn niet alleen”, mompelde Celrain terwijl hij zijn zwaard trok en halt hield.
Het land voor het tweetal liep langzaam de diepte in en in de verte kondigde een scherpe
lijn van vuur de komst aan van de dageraad. De Eenzame Weg kronkelde zich eindeloos door
het woudlandschap.
“Daar!” siste Kael wijzend.
Een eenzame figuur, zwart en vaag in de stervende nacht, kwam langzaam maar
doelbewust aangelopen vanuit het oosten. Nog voor Celrain meer details kon onderscheiden,
was de gedaante verdwenen achter een bocht in de weg. Toen hij even later weer tevoorschijn
kwam, ongeveer honderdvijftig passen van het tweetal vandaan, zag Celrain dat de onbekende
een lange, zwarte mantel droeg die tot de grond reikte, met een kap die niets prijs gaf over de
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identiteit van de eigenaar. Het kwam Celrain voor dat de figuur iets zocht en hij voelde ineens
een sterke aandrang om te verdwijnen.
“Ik wil liever niet op de weg gezien worden”, fluisterde hij Kael toe.
De ander knikte en snel verborgen de twee zich met getrokken wapens tussen de bomen.
Enkele ogenblikken gebeurde er niets, maar toen kreeg Celrain het misselijkmakende
gevoel dat het leven in de Dimskog tot stilstand kwam. Het geruis van de bomen verstarde en
bracht een stilte voort die zo volmaakt was dat de Adun Luan nauwelijks nog in staat was te
ademen. Iemand in de buurt deed iets wat Celrain onmogelijk kon duiden — iets wat zijn keel
volledig dichtsnoerde. Een vlugge blik op Kaels verduisterde gezicht vertelde hem dat de
verkenner hetzelfde ervoer, maar dat hij wel wist wat het gevoel te betekenen had.
Luttele seconden later verscheen op een twintigtal passen van hun schuilplaats de figuur in
het zwart. Hij liep langzaam voorbij, zoekend naar sporen op de Eenzame Weg. De
onbekende stopte toen hoefgetrappel vanuit het westen de komst aankondigde van een ruiter.
Een officier van de Kerkelijke Legioenen, gehuld in de wit met zilveren wapenrusting van
Kurash, kwam met hoge snelheid aangegaloppeerd. Hij leek de figuur midden op de weg niet
eens op te merken en stuurde zijn indrukwekkende, vaalbruine rijdier met starre blik recht op
de onbekende af. Dertig voet voor de gedaante haalde hij de teugels ruw aan en het paard
kwam glijdend tot stilstand.
“Mogen de Demonen je halen! Ga van de weg af, man!”
Tot de verbazing van de officier en de twee mannen tussen de bomen liet de man met de
zwarte mantel een stil, spottend gelach horen. Hij sloeg zijn kap achterover en onthulde een
bleek, benig gezicht dat meer weg had van een schedel dan van een levend menselijk gelaat.
Kille, donkere ogen glansden als marmer in zijn diepe oogkassen. Het blauwzwarte haar van
de man was strak in een staart gebonden die tot halverwege zijn rug reikte.
In de ogen van de Kerkelijke soldaat streden haat, angst en onzekerheid om de
bovenhand. “Wat heb je in Nattfold te zoeken, Sluiper?” wist hij uit te brengen op een toon
die eerder wanhoop dan gezag verried.
De man in het zwart glimlachte koel.
“U weet best dat de Seira Tairakh er eeuwig naar streven hun kennis uit te breiden, man
van het Witte Licht.”
De ruiter snoof en spuwde op de grond.
“Spionnen zijn jullie, allemaal. Ik vraag me af waarom de Oppermagister jullie ijsvolkje
nog niet heeft laten uitroeien. Nu, lang zal het niet meer duren: de orde der dingen staat op
het punt te veranderen — en Kurash zal de nieuwe orde leiden. Wat denk je van dat beetje
kennis?”
Celrain voelde dat de bleke figuur onder zijn doodse uiterlijk brandde van
nieuwsgierigheid. Een kil licht danste in zijn ogen, maar verder bleef zijn uitdrukking
onbeweeglijk.
“Ik betwijfel of uw meesters het goed vinden dat u dergelijke informatie doorgeeft aan
reizigers zoals ik.”
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“Mijn meesters…”
De stem van de soldaat haperde, en nu pas viel Celrain op hoe gespannen het gezicht van
de man stond — een spanning die niets te maken had met de onzekerheid over zijn
ontmoeting met de zwarte figuur. Het hoge, gegroefde voorhoofd van de officier parelde van
het zweet en de spieren in zijn bleke, ingevallen kaken trokken voortdurend samen, schijnbaar
zonder dat hij het zelf besefte.
“Uit de weg, zei ik!”
De soldaat gaf zijn paard de sporen om de man in het zwart te vertrappelen. Die rolde
echter opzij en lanceerde in één beweging een dolk die zich begroef in de borst van de ruiter.
De man slaakte een korte kreet en tuimelde uit het zadel. Zijn paard kwam dadelijk tot
stilstand, blijkbaar niet in het minst verontrust door de dood van zijn berijder.
“Dwaas…” mompelde de man in het zwart terwijl hij zijn dolk lostrok.
Op dat ogenblik slaakte Kael een kreet van afschuw en de man met de zwarte mantel
draaide zich met een ruk om.
“Wat — ?”
De dode soldaat had de enkel van de onbekende vastgegrepen en het lijk ging plotseling
overeind zitten.
Voor hij besefte wat hij deed, stormde Celrain met getrokken zwaard de weg op en zonder
vaart te minderen doorboorde hij de keel van de Kerkelijke soldaat.
Een zwakke grom ontsnapte aan de lippen van de man en na een laatste stuiptrekking was
hij voorgoed stil.
Het hele gebeuren had slechts één onooglijk moment in beslag genomen, maar Celrain liet
zijn zwaard in het lijk van de soldaat zitten terwijl hij op de weg in elkaar zakte. De man in het
zwart staarde hem emotieloos aan en maakte geen aanstalten om hem te helpen.
Kael was in een oogwenk bij de Adun Luan, zijn boog op de onbekende gericht.
“Celrain?”
“Het gaat wel… De vermoeidheid…”
“Ik dacht echt dat hij er geweest was”, mompelde de onbekende. “Ik moet aan mijn
techniek werken.”
De Adun Luan sloot even zijn ogen en stond toen op.
“Wie ben je? Wat was hier de bedoeling —”
“Hij is een Seira Tairakh, een van de Sluipers uit het Noorden, uit de Bergen van de
IJsgod”, beantwoordde Kael de eerste vraag.
De bleke man boog en glimlachte Celrain ironisch toe.
“Te’khal is de naam. Het verbaast me dat u geen Seira Tairakh herkent als u er een ziet.
Wij zijn zielenhoeders en staan in contact met de Andere Kant. Een gave die in de menselijke
wereld niet erg gewaardeerd wordt.”
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Celrain verkilde, maar kon zijn ontzetting verbergen.
“Ik kom van ver”, verklaarde hij zijn onwetendheid kort.
Hij stond op, trok zijn zwaard los en veegde het af aan de mantel van de dode.
“Wat hebben de Seira Tairakh hier te zoeken?” vroeg Kael achterdochtig.
“Ik zoek een leger. Ik heb reden om aan te nemen dat het zich in de Dimskog ophoudt.
Iets zegt me dat ik u daarmee niets nieuws vertel. Het zou een genoegen zijn om Heer
Danakh persoonlijk te ontmoeten.”
Kael leek de magere figuur te lijf te willen gaan, maar Celrain greep zijn schouder vast.
“Er is vannacht al genoeg bloed verspild.”
Hij wendde zich tot Te’khal.
“Kom morgenavond naar Svartlack, naar herberg “De Blauwe Den”. Ik ben zeker dat er
naar je verhaal geluisterd zal worden.”
De Seira Tairakh maakte een spottende buiging.
“Dank voor uw vertrouwen. Ik moet gaan, maar het lijkt me beter als het lijk van die
Kerkelijke soldaat hier niet op de weg blijft liggen. En vergeet niet zijn kleren te doorzoeken.
Wie weet waarheen hij op weg was, en met welke boodschap.”
Weer een buiging, en het volgende ogenblik was Te’khal verdwenen tussen de bomen aan
de noordkant van de Eenzame Weg.
“Waarom vertelde je hem over de bijeenkomst?” siste Kael zodra hij met Celrain alleen
was. “Weet je wel met wie we te maken hebben? Heb je enig idee wie de Seira Tairakh zijn?”
“Nee,” gaf Celrain toe, “maar hij zou ons toch gevonden hebben. Ook hij speelt een rol in
dit alles, in deze strijd.”
“Waar heb je het over?” vroeg Kael woedend.
De Adun Luan schudde zijn hoofd.
“Later. Geloof me, het is noodzakelijk dat die Seira Tairakh morgen in de herberg
aanwezig is.”
“Wist ik maar waarom”, voegde hij er in stilte aan toe. “Is de puzzel nog niet ingewikkeld
genoeg?”
“Al goed. Laten we het lichaam van die soldaat verbergen. Het paard nemen we mee.”
Een grondig onderzoek van de uitrusting van de dode leverde een brief op, dichtgebrand
met een zegel waarop de Cirkel van het Witte Licht afgebeeld stond.
“Een bericht dat enkel bestemd is voor de ogen van de Oppermagister”, mompelde Kael
terwijl hij peinzend het perkament bestudeerde. “Ik geloof dat we dit beter ongeopend aan
Heer Danakh kunnen geven.”
Celrain stemde in en snel verborgen de twee de dode een eind van de weg.

70

Het paard van de soldaat sloeg de mannen emotieloos gade. Ook toen Celrain naar het
dier liep was er geen sprake van angst of agressie en na een paar geruststellende woorden liet
het paard zich gedwee meevoeren.
De Adun Luan merkte dat Kael hem onder het lopen onderzoekende blikken toewierp.
“Je gelooft nog steeds niet dat ik er goed aan gedaan heb de Seira Tairakh te betrekken in
dit alles. Misschien had ik inderdaad niet het recht om hem over “De Blauwe Den” te
vertellen. Ik maak geen deel uit van Danakhs leger en het is zeker niet mijn bedoeling om
beslissingen te nemen in zijn naam.”
“Nee, dat is het niet. Je hebt gelijk: de Seira Tairakh zou ons toch gevonden hebben. Hij
was op de hoogte van Danakhs naam… Het is iets anders waar ik me zorgen over maak: de
bijna onmogelijke samenloop van omstandigheden van vannacht. Ik begin het verstikkende
gevoel te krijgen dat wij — Danakh en iedereen die hem volgt — ons inlaten met iets dat
groter is dan we ons kunnen voorstellen; alsof we niet meer zijn dan onbetekenende stukken
op een reusachtig schaakbord.”
“Ik weet niet naar welk spel je verwijst, maar onbetekenend zijn we niet. We moeten enkel
uitzoeken waartoe de andere spelers in staat zijn en wat hun bedoelingen zijn.”
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Kasheira schrok wakker en greep onmiddellijk naar haar zwaard. Het was eindelijk
ochtend: flauwe bundels zonlicht vielen als ongrijpbare linten door de takken van de dennen.
De Dimskog zag er in dit spookachtige, ijle licht nog altijd bedreigend uit, maar alles was beter
dan het aardedonker waar Khoth haar de voorbije nacht doorheen gevoerd had. Een
ongeduldige grom, vlakbij haar oor, deed haar verschrikt opspringen. De beer was schijnbaar
vanuit het niets opgedoken en kwam voor haar staan, zijn massieve poten als zuilen wijd uit
elkaar. De steeds veranderende, geelglanzende ogen van het dier maakten dat Kasheira zich
afwendde, haar hoofd bonzend door de gebeurtenissen van de voorbije nacht. Ze konden niet
langer wachten.
“Naar het westen.”
“Ik weet het”, mompelde ze. Alles draaide, werd wazig en dan opeens weer helder, alsof
haar geest uit haar lichaam probeerde te ontsnappen.
Het gehuil had haar achtervolgd. Daarna niets meer, enkel zwart, en een helse rit op
Khoths rug doorheen de bossen. De beer had geen leiding nodig. Hij rende verder, altijd maar
verder, instinctief bomen en laaghangende takken vermijdend in een nacht die donkerder was
dan de diepste grot. Kasheira was eerder ingestort dan haar rijdier.
Voorzichtig, omdat ze een voorgevoel had van wat ze te zien zou krijgen, haalde ze de
Svartfels uit de reistas tevoorschijn. Het zwart van de steen slokte licht op, maar de runen in
het oppervlak van het ding straalden een rood, pulserend licht uit: een kwaadaardige gloed
zonder warmte, maar met een dwingende intensiteit.
Kasheira onderdrukte een kreet en stopte de steen dadelijk in haar tas.
“Vind de Crypte.”
“De plaats waar Jasson de Svartfels vond. De plaats waar hij zijn dood vond…Waarom?
Waarom ben ik weggestuurd en waarom moet ik de Crypte vinden? En wie is Alokh?”
“Je zult weten wat je te doen staat. Ook Celrain weet niet alles.”
“Heel geruststellend.”
Kasheira hees zichzelf op Khoths brede rug en de beer ging ervandoor. De reusachtige,
stalen spieren van het wezen werkten in een tempo dat Kasheira nauwelijks voor mogelijk
hield: Khoth scheen zijn berijder niet eens op te merken. Geen renpaard kon zijn snelheid of
behendigheid benaderen.
“Toch één voordeel,” bedacht Kasheira terwijl ze zich laag over de nek van de beer boog,
“achtervolgers te paard maken geen schijn van kans.”
Khoth volgde geen bestaand pad, maar een route tussen de sparren die hen pal naar het
westen leidde, weg van de opkomende zon. Kasheira klemde haar benen stevig vast toen de
beer met een lange, soepele sprong over een omgevallen boom heen schoot. Aan de overkant
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van de hindernis liep de grond ineens steil omlaag, maar Khoth was geenszins verrast: de
landing op het dikke bed van dennennaalden was geluidloos.
Kasheira zweette hevig: ze had nog nooit op een paard gereden en een helse rit op de rug
van een beer was niets voor een beginneling. Na een paar mijl voelde Kasheira nauwelijks
haar benen nog. Af en toe wierp ze een vlugge blik achterom, maar de dennen groeiden te
dicht bij elkaar om ver te kunnen kijken.
De stilte stelde haar wat gerust, maar toch hing er een vage, onuitgesproken dreiging in de
lucht: hoe vaak ze ook om zich heen keek, nergens kon Kasheira een vogel of een ander dier
ontdekken. Het Thorsenwold verborg vele geheimen, maar er leefden tenminste nog dieren.
Welke macht hield zich schuil in de Dimskog, zodat zelfs de insecten er wegbleven?
Kasheira mompelde een verwensing en probeerde de gedachten uit haar hoofd te zetten.
“Vind de Crypte.”
Ze wist enkel dat de vindplaats van de Svartfels aan de overkant van de Dimflot lag.
Niemand stak echter zomaar de rivier over die de grens vormde van de Landen. Bovendien
had Kasheira geen idee hoe ver ze nog te gaan hadden voor ze de stroom bereikten. Zelf had
ze nog wat eten in de reistas, maar Khoth was een roofdier. Hij kon niet eeuwig blijven rennen
en zou vroeg of laat een prooi moeten vinden. Voorlopig vertoonde de beer echter nog geen
tekenen van zwakte: hij volgde in ijltempo de loop van een beekje dat naar het noordwesten
stroomde en vermeed zo de talloze steile heuvels die het gebied beheersten. Op de hellingen
boven hen verrezen bomen als reusachtige, blauwzwarte torens, spits oplopend en scherp
afgetekend tegen het licht van de klimmende zon.
Kasheira's hand gleed af en toe naar het wapen op haar rug, klaar om te reageren op een
hinderlaag vanuit de hoogte.
Kort nadat de zon haar hoogste stand bereikt had, stopte Khoth bij een natuurlijke
uitholling in de oever van de beek. Kasheira gleed dankbaar van zijn rug, trok haar zwaard en
plantte het met de punt in de zachte bosgrond. De beer leste zijn dorst in de beek en Kasheira
volgde zijn voorbeeld. Ze dompelde haar hoofd onder in het water en dronk voorzichtig, met
langzame, diepe teugen.
Het verfrissende water verdreef haar hoofdpijn en pas toen ze opkeek, merkte Kasheira
dat Khoth verdwenen was. Het wezen had geen sporen achtergelaten en nergens hoorde ze
een geluid dat haar kon vertellen waar hij gebleven was. Langzaam stond Kasheira op en
achterwaarts liep ze naar de plek waar haar zwaard in de grond stak. De aanraking van het
gevest luchtte op, maar een gevoel van benauwdheid joeg haar blik in ijltempo langs de steil
overhangende, bruinzwarte oevers.
Nevel in de dalen.
Kasheira wreef in haar ogen in een vruchteloze poging de beelden te verjagen.
Zijn macht groeit. Er kleeft smet aan het licht van de zon.
Met tranende ogen trok Kasheira haar wapen los uit de aarde. De benauwdheid werd
sterker en vormde een onzichtbaar net dat haar spieren omwikkelde en verkrampte.
Paardenhoeven. Een leger in de mist, zoekend, jagend.
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Het zwaard werd loodzwaar in haar hand en Kasheira zakte machteloos voorover.
Ze hebben lang genoeg gerust. Ze worden niet meer moe, nooit meer. De haat drijft hen.
Er bewoog iets, vlakbij, maar het ontbrak Kasheira aan energie om haar hoofd op te tillen.
Voor haar verscheen een enorme, geklauwde poot, bekleed met een dikke, ruwbruine vacht.
“We gaan, nu.”
Khoth grauwde, een zwaar, dreunend geluid dat de stilte versplinterde als een donderslag
en dat het verlammende net rond Kasheira’s spieren verbrak. Onmiddellijk veerde ze recht.
De ogen van de beer stonden woedend en in zijn halfopen muil bemerkte Kasheira rijen
en rijen van bebloede, zilveren tanden.
“Boze dingen beheersen deze landen. We gaan.”
Kasheira zat op Khoths rug nog voor ze besefte wat er gebeurde.
De beer draaide bliksemsnel om zijn as en spurtte ervandoor, verder naar het
noordwesten.
Een tak sloeg Kasheira recht in het gezicht en ze kon maar net voorkomen dat ze omlaag
tuimelde. Ze voelde iets warms op haar gezicht, likte erlangs en proefde bloed.
Met een ongelooflijke snelheid brak Khoth door een muur van kreupelhout. Hij verliet de
beek en denderde een lange helling op die bezaaid lag met zwartgeblakerde, afgeknapte
sparren.
Wolken van dofgrijze as waaiden op en prikten scherp in Kasheira’s ogen en neus. Rechts
van haar, leunend tegen een boom als om uit te rusten, hing het verkoolde lichaam van een
soldaat. In zijn rechterhand hield hij een lange speer geklemd en zijn linkerarm lag
beschermend over zijn gezicht in een laatste, wanhopige poging de dood af te wenden.
Khoth vertraagde zijn pas en tot Kasheira’s verbazing ebde het gevoel van achtervolging
langzaam weg, alsof hun naamloze vijand deze plek niet durfde te betreden.
Toen ze aandachtig om zich heen keek, ontdekte Kasheira nog meer sporen van strijd: in
de dikke laag as die de bodem bedekte, staken her en der stukken wapenrusting of halfvergane
wapens omhoog.
“De Verkoolde Landen. Voorlopig zijn we veilig. Enkel de dood heerst hier. De machten
van de Dimskog zijn weerloos.”
Kasheira sprong van haar rijdier, voelde iets onder haar voet kraken en deinsde terug voor
de lege, starende blik van een gebarsten schedel.
“Het volk van de Verkoolde Landen richtte zich tot een kwade macht. Hij verteerde hen.
Elke man, elke vrouw, elk kind.”
Kasheira keek ongelovig om zich heen.
De zon reikte tussen de halfverteerde stompen van de bomen door, maar de donkere,
hongerige as zoog het licht onmiddellijk op. Beneden, ver in het dal achter hen, meende
Kasheira groen te zien, maar hier niets, niets dan as.
“Waarom? Wat is er gebeurd?”
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“De verhalen van mijn volk vertellen niet waarom. De Verkoolde Landen zijn al te lang
verloren. We kennen enkel hun dood.”
Kasheira keek Khoth aan en werd opnieuw getroffen door de intelligentie in de ogen van
het dier.
“Waar kom je vandaan? Waarom help je Celrain en mij?”
“De zaak van de Adun Luan is goed. De Aulan Drakh mag niets overkomen. Je bent
belangrijk, Sluierwezen.”
Khoth wendde zich af en snoof de lucht op.
“We blijven door de Verkoolde Landen reizen zodat we geen sporen achterlaten. De as
verbergt alle geheimen, goed of kwaad.”
“Het Duister volgt ons?”
“Hij zal de oude machten van de Dimskog ondervragen. Hij zal komen. En hij voelt de
steen.”
Kasheira opende angstig haar reistas, maar de Svartfels was zwart en doods, zonder enig
spoor van het rode licht dat de runen beroerd had.
“Niet hier. De Verkoolde Landen zijn dood: een plek zonder mana. Pas als we dit gebied
verlaten, zal de vijand de steen voelen. Stijg op. We rusten niet voor we de Dimflot
overgestoken zijn.”
Kasheira steeg op.
“We rusten niet?” vroeg ze op fluistertoon.
“Nee. Tijd en afstand zijn anders in dit land.”
Khoth maakte een geluid dat op lachen leek, al klonk het Kasheira niet geruststellend in
de oren, en het volgende ogenblik waren ze weer onderweg.
Het licht in de Verkoolde Landen had een vreemde rode kleur, alsof het de vlammen van
weleer opnieuw tot leven wilde wekken. Het likte langs boomstammen en wierp een onaardse
gloed over de enorme, gebarsten rotsblokken die hier en daar uit de as omhoogstaken.
“Gebarsten door de hitte. Het kwaad kwam in vuur.”
Verder naar het westen begon de omgeving steeds meer op een andere planeet te lijken,
met grote, onregelmatige rotsen die het land domineerden onder een hemel van groene,
jagende wolken.
Khoth draafde onvermoeibaar van de ene heuvelkam naar de andere en bij elke pas
zakten zijn poten diep weg in de dode grond.
Af en toe werden de valleien doorsneden door ondiepe, roetzwarte geulen: de akelige
resten van beken of rivieren die eeuwen geleden uitgedroogd waren.
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Kasheira controleerde zorgelijk haar waterzak en hoopte dat ze de Verkoolde Landen zo
snel mogelijk achter zich konden laten, ook al bracht dat hen dichter bij de Dimflot en bij wat
daarachter lag.
Khoth bereikte de zoveelste heuvelrug, stopte, en Kasheira sperde verbaasd haar ogen
open. Beneden hen, aan de overkant van de heuvel, lag een dorp.
De beer gromde en stampte ongedurig met zijn poten.
Het tafereel in de diepte was er een van een lugubere schoonheid: huizen, schuren, houten
palissaden en wachttorens, alles was intact, maar alles droeg de zwarte kleur van de dood.
Kasheira's hand sloot zich om haar zwaard en met een geluidloze sprong kwam ze neer op
de verbrande grond. Asschilfers knerpten protesterend onder haar laarzen. Kasheira kneep
haar ogen tot spleetjes en tuurde gespannen omlaag. Er lagen lichamen in het dorp, zag ze nu,
niet enkele, maar tientallen.
“Hier werd het kwaad verwekt.”
Khoth begon ineengedoken de helling af te sluipen, alsof hij een nietsvermoedende prooi
benaderde.
Kasheira keek nog een laatste keer achterom, keerde de verbrande landen de rug toe en
sloop achter hem aan. Niets bewoog toen ze met getrokken zwaard door de opengebroken
poort sloop. De lijken lagen overal: in de deuropeningen van hutten, midden op straat en een
enkele keer op een hooiwagen. Voor een kar lag het ineengeschrompelde lichaam van een
paard. Kasheira probeerde langzaam te ademen en veegde het zweet van haar voorhoofd.
De lijken hadden geen uitdrukking van schrik of angst op hun gezicht, een teken dat de
dood plots en onverwacht gekomen was.
“Het plein.”
Khoths stem klonk dwingend en Kasheira liep verder het dorp in tot ze de beer
onbeweeglijk zag staan aan de rand van wat eens een kleine markt geweest moest zijn.
Toen zag Kasheira de put: niet breder dan een waterput, maar diep, dieper dan een
waterput zijn kon.
“Een krocht van de dood.”
Khoths stem was nauwelijks hoorbaar en Kasheira kreeg de onweerstaanbare drang om
heel hard weg te rennen. In plaats daarvan liep ze het plein op, de angstige stemmen in haar
hoofd negerend. Haar zwaard trilde zacht, brandend in het giftige licht.
Khoth fluisterde iets in een onbekende taal, als een bezwering om kwaad af te wenden.
Kasheira keek om, maar de reusachtige beer bewoog niet. De stemmen in haar hoofd
verstomden en toen was er enkel nog de put: een kleine krater met onregelmatige, gebarsten
wanden van waaruit schaduwen omhoog kropen als de poten van een spin. Kasheira keek de
diepte in, maar de lucht die opwaarts waaide, geurde slechts vaag naar het kwaad.
“Niets”, fluisterde ze.
“Het is te lang geleden. Hier werd het kwaad verwekt, maar het is weg.”
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Kasheira slikte en haar mond voelde ineens erg droog aan. Ze nam een voorzichtige slok
uit haar waterzak.
“Het ding dat deze plek verwoest heeft…”
“Is niet zoals onze vijand”, vulde Khoth aan.
“En wat is onze vijand? Wat is het wezen dat mij dood wil? Welk wezen van het Duister
—”
“Ik weet het niet. De Adun Luan weet meer, en hij houdt zijn gedachten voor zichzelf.
Maar weldra zul je meer weten, meer begrijpen. We moeten de Crypte vinden.”
Kasheira sloot haar ogen.
“De Adun Luan… Celrain. Leeft hij nog?”
“Hij is krachtig, erg krachtig. Meer weet ik niet. Stijg op. De rivier is dichtbij.”
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Voorbij het dorp nam de verwoesting van de Verkoolde Landen af. Overal schoot
grijsgroen gras omhoog tussen de stenen en de as. Dode sparren wisselden steeds vaker af met
levende exemplaren en af en toe zag Kasheira de overblijfselen van een hut of boerderij.
Geen huis droeg echter dezelfde zwarte kleur als de gebouwen in het dorp en Kasheira
vermoedde dat de bewoners van dit gebied om een andere reden verdwenen waren.
“Houd het zonlicht in de gaten.”
Aanvankelijk begreep Kasheira de opmerking van de beer niet, maar ze kreeg snel door
dat er iets aan de hand was met de hemel boven hen. Het onnatuurlijke licht werd
doorschoten met vegen goudbruin en geel: een golvend, bewegend panorama dat de zintuigen
bespeelde op een manier die fascinerend en verwarrend tegelijk was. Pas na enkele mijlen
verkreeg de lucht de eenvormige, goudrode kleur van een gewone avondschemering.
Kasheira vroeg zich af hoeveel tijd er buiten de Verkoolde Landen verlopen was. Ze wilde
het aan Khoth vragen maar zweeg, overtuigd dat het antwoord haar enkel meer vraagtekens
zou opleveren.
De afdaling naar de Dimflot duurde uren en eindelijk begon het erop te lijken dat ze de
Verkoolde Landen helemaal achter zich gelaten hadden.
De bossen werden steeds dichter en Kasheira sloeg haar mantel om zich heen: de zon
schonk hen enkel nog een oranje gloed die zonder veel warmte de hemel bekladde, en vanuit
de diepte begroette hen een kille, onaangename luchtstroom, alsof de Dimflot een laatste
waarschuwing stuurde.
“Straks zien we het water.”
Kasheira probeerde kalm te blijven, maar kon nauwelijks een kreet onderdrukken toen de
rivier ineens voor haar lag: een breed, snelstromend water, diepblauw gebroken door snelle,
vluchtige schaduwen. Dennenbomen groeiden tot vlakbij de modderige oever: een zee van
speren en lansen, roestbruin in het licht van de westzon, alsof het woud de stroom geen kans
wilde geven verder uit te breiden.
Kasheira bleef wezenloos naar de rivier staren, verloren in de talloze verhalen die haar als
kind over de Dimflot verteld waren, over tunnels onder water die naar vergeten beschavingen
voerden, over krijgers uit de Grote Oorlog die rustten op de modderige bodem, wachtend om
opnieuw opgeroepen te worden, en over donkere schatten die vanuit onbekende landen
aangespoeld kwamen en voor het grijpen lagen voor iedereen die moedig of gek genoeg was
om de vloek van de rivier te trotseren.
“We moeten naar het noorden. Een tiental mijl van hier ligt een brug, een brug zo oud als
de wereld. Dat is tenminste wat er verteld wordt.”
Kasheira ontwaakte uit haar dagdroom en knikte zwak. Ze voelde iets in haar nek: een
zachte, onaangename prikkeling, alsof iemand haar bespiedde vanuit de Dimskog.
“Laten we gaan,” fluisterde ze gejaagd, “deze oever bevalt me niet.”
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“De oevers van de Dimflot zijn geen goede kampplaats. Dit land heeft te veel oorlogen
meegemaakt. Er zijn te veel overblijfselen van vroeger, al zie je nergens ruïnes. De rivier wast
alles weg, maar de aura van de dood blijft.”
Khoth wachtte niet langer en begon het water stroomafwaarts te volgen. Hij rende snel en
volgde een lijn die hen vlak langs de rivier voerde. De golvingen en de lijnen van de Dimflot
wilden een verhaal vertellen, een verhaal dat Kasheira fascineerde en dat de rest van de
omgeving een tijdlang aan haar aandacht onttrok. Toch kon ze het gevoel niet van zich
afschudden dat iemand haar bespiedde en wantrouwend wierp ze blikken achterom.
Plotseling leek het alsof Khoth met haar door een onzichtbare poort het verleden was
binnengestapt: op de oever voor hen verschenen honderden mannen en vrouwen op ijswitte
paarden, gekleed in onwerkelijke, gouden wapenrustingen. Ze kwamen uit de Dimskog,
zwenkten vlakbij de oever naar het noorden en draafden geluidloos weg in de schemering
zonder Khoth of Kasheira een blik waardig te keuren. Noch de ruiters, noch hun rijdieren
wierpen schaduwen op de grond en tranen blonken in de ogen van de krijgers, ogen die geen
hoop meer koesterden.
Er hing een nevel rond het tafereel en Kasheira kon onmogelijk bepalen of de ruiters
bomen ontweken, of dat ze er doorheen reden. De beer stopte niet en bleef dezelfde koers
aanhouden, maar hij sprak pas toen het leger al geruime tijd uit het zicht verdwenen was.
“Ze dwalen rond op de oevers, zonder besef, zonder doel — schimmen van een volk dat
eeuwen geleden dit gebied bewoonde. Wie weet welke macht hun herinnering in stand
houdt.”
Kasheira werd droevig bij de gedachte aan de ogen van de krijgers en de aanblik van hun
rijdieren, groter en slanker dan elk paard dat ze ooit gezien had.
“Het was alsof ze op iets wachtten, maar tegelijkertijd wisten dat het nooit zou komen.
Hun ogen —”
“Het was een mooi volk, mooi maar gevaarlijk, met onmenselijke gebruiken en rituelen.
Ook in de dood zijn hun ogen verleidelijk. Wie hen volgt, keert nooit tot de levenden terug.”
Allerlei beelden flitsten aan Kasheira voorbij: een belegerde stad, in brand gestoken door
de bewoners omdat ze liever levend verkoolden dan zich over te geven aan wat er buiten de
muren wachtte. Trotse torens verrezen leeg en donker in een eindeloos woud, zwarte stenen
die naadloos in elkaar pasten en boven, helemaal boven op de torens telkens één groene vlam
die oplaaide: een giftige tong in de nacht. Er waren deuren die toegang verschaften tot de
torens, maar ze bleven gesloten. Ook voor de reiziger die hen al dagen zocht, rusteloos de
paden volgend die het woud doorkruisten en die hem voortdurend terug leken te leiden naar
zijn vertrekpunt: een weidse baai, omgeven door rotswanden, begroeid met dennen. Zijn schip
was verdwenen, verzwolgen door het eindeloze grijsblauw van de zee waarvan niemand
geloofde dat hij ze zou oversteken. En toen, zwijgzame ruiters in de nacht, hun uitrusting
verfijnd en wreed tegelijk, de hoeders van een brug…
Kasheira werd bruusk naar de realiteit teruggeroepen.
“De brug. We zijn vlakbij.”
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Bomen schoten voorbij als vage skeletten en het donkere glanzen van de Dimflot
verwaterde tot een zee van onduidelijke lijnen. Ineens weken de dennen van de oevers terug,
wachters die een beruchte vijand bewaakten en voldoende ruimte lieten tussen henzelf en het
gevaar. De rivier boog flauw af naar het westen en het land aan weerszijden van het water
bestond uit een kale vlakte van scherpe, grijze rotsen.
Kasheira snakte naar adem. Halverwege de bocht van de Dimflot lag de toegang tot de
Vergeten Gewesten. Uit het voorbijsnellende water verrezen machtige ronde pilaren, versierd
met verfijnde afbeeldingen van krijgers die strijd leverden met iets dat op een mens leek, maar
er onmogelijk een kon zijn. De gravure was aangetast door eeuwen van water en wind, maar
toch kon Kasheira de krachtige kaken, de onmogelijk grote handen en het lange, platte
voorhoofd van het wezen onderscheiden.
Op de zuilen rustte een brug zonder reling, schijnbaar gehouwen uit een enkele,
reusachtige steen, paarsgrijs in het laatste licht van de avond.
Kasheira likte langs haar lippen. Kleverig en dik was het mana van de omgeving, een
rauwe magie die de hele omgeving deed zwemmen in een waterige gloed.
Khoth gromde vervaarlijk.
“We zijn hier niet alleen.”
Ineens was het prikkelende gevoel in Kasheira’s nek er weer, maar dit keer zo sterk dat ze
met een rinkelend geluid haar zwaard trok, haar handen klam van het zweet.
“De brug over, snel!”
Khoth begon te draven over de stenen vlakte die hen van de brug scheidde en
onmiddellijk waren de ogen er: duizenden krijgers die al eeuwen dood waren, maar tastbaar
aanwezig bleven dankzij de spreuken die rond de brug geweven waren, een waarschuwing van
een verdwenen volk voor iedereen die de Dimflot wilde oversteken.
Er ging een dwingende macht van de blikken uit, een druk die zelfs voor de beer te groot
was om te weerstaan. De spieren van het enorme beest trilden tussen Kasheira’s benen en
Khoths snelheid daalde gevoelig, alsof hij door een diepe, kolkende stroom waadde.
“De wachters van de brug…”
Kasheira kon zich nauwelijks overeind houden.
“Ze moeten weten dat we —”
Op dat ogenblik viel elke weerstand weg en de ogen van de wachters zwenkten naar iets
wat zich achter het tweetal bevond, verborgen in de donkere massa van de Dimskog.
Khoth schoot ongecontroleerd vooruit en Kasheira tuimelde met een gil van zijn rug. Ze
landde pijnlijk op haar schouder tussen de scherpe rotsen, maar hees zich dadelijk overeind,
steunend op haar zwaard. Een overweldigende geur van verrotting sloeg haar in het gezicht en
brakend zakte Kasheira voorover.
“Hij is gekomen.”
Kasheira veegde haar mond droog en staarde ongelovig voor zich uit.
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Zwart licht. Het kon niet, bestond niet, en toch kwam het op haar af: een
ondoordringbaar, onzichtbaar niets, als de rand van het bestaande heelal. Bomen, vage
schaduwen in de nacht, werden opgeslokt en verdwenen alsof ze nooit bestaan hadden.
“De steen heeft hem naar ons geleid.”
Kasheira haalde de Svartfels tevoorschijn en tot haar afgrijzen bewoog het ding in haar
hand en voelde het warm en week aan. Runen gloeiden flauw in zwartgeblakerd vlees dat
vervormde en klopte. Vol afschuw probeerde Kasheira de Svartfels los te laten, maar hij siste
en bleef onwrikbaar op haar hand liggen alsof hij ermee vergroeid was. Met een schreeuw
sloot Kasheira haar hand om de steen.
Khoth grauwde naar de muur van zwart en week achteruit naar de brug.
Kasheira volgde hem zonder haar ogen af te halen van het niets dat de omgeving uitwiste.
Ze struikelde verschillende keren, maar slaagde er wonder boven wonder in overeind te blijven
en de brug te bereiken. Haar hoofd gonsde van de pijn in haar hand en beverig wiste ze het
zweet van haar voorhoofd.
“Dit bestaat niet. Dit kan niet bestaan. Het is de vermoeidheid —”
“Steek de brug over!” dreunde Khoth. “Ik houd het tegen!”
“Nee! Je kunt dit niet alleen!”
De beer brieste woedend. Kleine, krioelende uitstulpingen verschenen uit het zwart en
likten het water alsof ze de macht van de rivier wilden testen alvorens verder op te rukken.
Khoths stem vulde Kasheira’s geest, maar de beer sprak woorden van macht in een taal
die ze niet begreep. Ongelovig staarde Kasheira de beer aan: hij was groter en krachtiger dan
ze zich herinnerde, groter dan een beer zijn kon, met massieve spieren die op het punt
stonden zijn huid te doen barsten, en zijn ogen vormden razende poelen van zilveren
bliksems. Een angstaanjagend gebrul rees op uit Khoths keel en hij lanceerde met zijn blik
twee bliksems naar het zwart aan de overkant van de stroom.
Ergens uit het niets weerklonk een schril gekrijs, maar de duisternis week niet.
“Achteruit!” brulde Kasheira schor.
Uit de donkere massa sloeg een scherpe, slangachtige zweep met witte, benige weerhaken
naar Khoths hoofd. De beer dook in elkaar en de zweep kaatste op een handbreedte van zijn
slachtoffer af tegen een uit het niets verschenen, gouden lichtschild.
Weer steeg een hol gegil op uit het hart van het duister, maar nog kwam het niets opzetten.
Kasheira liep naar Khoth toe, maar bleef ontzet staan toen het zwart voor haar ogen
vorm begon aan te nemen: er waren poten, oneindig veel poten, gevorkte uitstulpingen die
alle kanten uit reikten en vastzaten aan een wormachtig, zacht kloppend lichaam dat honderd
voet verder in de Dimskog verdween.
Vlak voor Kasheira opende het zwart zich om plaats te maken voor een mond, een
tandenloze leegte, omgeven door een gerimpeld vlies en overdekt met uitstulpingen en
ontstoken wonden. De lijkengeur was krachtiger dan ooit.
“Ga! Je kunt hier niets meer doen!”
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“Nee!” hijgde Kasheira met een schorre stem.
“Ga! Leef en doe wat je opgedragen is! De wachters van de brug zullen mij helpen!”
Het wormachtige wezen sidderde een ogenblik en tientallen levenloze slangarmen reikten
over de brug, dreigend maar voorzichtig.
“Ga!” dreunde het opnieuw in Kasheira's geest.
Khoths ogen vlamden razend op en de beer nam nog meer toe in omvang, tot hij meer
weg had van de legendarische voorouders van zijn soort, een wezen dat de macht in zich
droeg van de oerelementen uit het eerste tijdperk van de aarde. Hij brulde en een windvlaag
zwiepte koud en hard als marmer over de Noordbrug. Het wormenlijf kronkelde zich in
allerlei bochten. Met een ongelooflijke kracht werden er stukken vlees van het lichaam
losgescheurd. Poten zwiepten wild heen en weer en knapten als twijgen in een storm, maar uit
het achterlijf van het beest barstten voortdurend nieuwe poten los. Klauwen reikten naar
voren en de reusachtige mond gaapte steeds dichterbij.
Kasheira stond aan de grond genageld en tranen stroomden uit haar ogen, al duurde het
even voor ze besefte wat er gebeurde. Zwarte rook kringelde uit haar rechtervuist omhoog —
de Svartfels die haar hand verbrandde. De pijn schokte Kasheira’s lichaam, maar nog kon ze
de Zwarte Steen niet loslaten.
“Ren! Vind de Crypte!”
De Svartfels brandde en Kasheira vluchtte over de brug, verblind door tranen. Ze was zich
vaag bewust van bomen, nog meer bomen en een pad, maar de pijn veranderde alles in een
wrede, eindeloze ijldroom.
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Kleine, gouden poelen van licht dreven in de kille ochtendschemering toen Kael Celrain
wegleidde van de Eenzame Weg en ze in zuidelijke richting de Dimskog introkken.
Het was koud tussen de bomen en Celrain herinnerde zich opeens wat hij over de
Jaarwende gehoord had: “de dag waarop de Goede Zielen zich van de wereld afwenden”. Na
de Jaarwende werden de nachten langer en killer, de bomen kaal, en de zon brandde nog wel,
maar niet meer met een warm hart.
En dit jaar zullen de Goede Zielen zich echt van de wereld afwenden.
Kael volgde geen pad, maar de verkenner leek perfect te weten waar hij heenging. Na een
kwartmijl weken de bomen plotseling uit elkaar. Voor Celrain lag er een grote, onregelmatige
open plek, gevuld met de chaotische maar efficiënte bedrijvigheid van een legerkamp. De
Adun Luan schatte het aantal soldaten op duizend. Zoals verwacht trof hij onder Danakhs
troepen alle mogelijke uniformen aan: hoewel de meesten in de grauwe mantels gehuld waren
die ze gedragen hadden bij de aanval op het kamp van de Doodsmagiër, waren overal flitsen
zichtbaar van de stralend witte harnassen van de Kerk. Hier en daar bespeurde Celrain
verkenners van Jakran in hun woudgroene uitrusting en er hingen ook groepjes
zwaardvechters rond in lichte, bruinleren pantsers.
Danakhs leger bezat geen wagens: alles wat de troepen nodig hadden, werd door henzelf
of door paarden gedragen. De tenten waren klein en functioneel, anders dan de overdadige,
met trofeeën overladen paviljoenen van een echt Kerkelijk leger, en nergens waren er vaandels
of krijgsstandaarden te bekennen.
Nu pas zag Celrain de boogschutters die verscholen zaten in de bomen aan de rand van
het kamp, onbeweeglijk en vrijwel onzichtbaar. Hij trof de blik van een van hen en de man
knikte hem uitdrukkingsloos toe.
De magiër bond het paard vast aan een boom en volgde Kael het kamp in.
Waakzaamheid en respect beheersten de meeste gezichten die hij ontmoette: het verhaal over
Celrains overwinning op de Doodsmagiër had blijkbaar al de ronde gedaan.
Ergens dieper in het kamp ontstond een rumoer en Kael beduidde de Adun Luan te
wachten. Ineens weken vlak voor het tweetal de soldaten uit elkaar om plaats te maken voor
Danakh en een paar mannen met de gereserveerde, zelfverzekerde houding van officieren.
“Kael — Celrain, eindelijk. Waar zijn Jakran en de anderen?”
De chaos en het lawaai van het kamp vielen een ogenblik weg en Kaels stem klonk
onnatuurlijk luid in de stilte die volgde.
“Heer Danakh… Er is het een en ander dat u moet weten.”
Heel even leek het erop dat de Ridder hen ter plaatse wilde uitvragen, maar uiteindelijk
gaf hij het tweetal een teken hem te volgen.
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Kaels vage bewoordingen waren de soldaten in de buurt niet ontgaan: meteen verspreidde
het gerucht zich dat er iets vreemds aan de gang was, dat er onduidelijkheid bestond over
Jakran en zijn troepen, en al snel werden Celrain en Kael gevolgd door groepjes opgewonden
krijgers: voornamelijk verkenners, maar ook soldaten die niet tot de Kerk of tot Jakrans volk
behoorden — mannen en vrouwen met een donkere huid, zwarte ogen en hoogblond haar.
“Aykhala’s volk”, fluisterde Kael Celrain toe.
Celrain voelde hoe spanning de afwachtende sfeer in het kamp verdreef — spanning die
gemakkelijk kon ontaarden in agressie.
“Achteruit.”
Danakh hoefde niet te schreeuwen. Zijn stem bezat een aangeboren gezag dat de
opdringerige troepen dadelijk tot stilstand bracht.
“Ik begrijp jullie onrust volkomen. De gebeurtenissen van de voorbije nacht vereisen een
verklaring — en die zullen jullie krijgen. Eerst wil ik in alle rust de situatie bespreken met mijn
officieren. Zij zullen jullie achteraf van alle details op de hoogte brengen. Laat ons nu alleen.”
De troepen trokken zich terug onder zacht gemompel, maar één vrouw maakte zich los uit
de massa: een krijgster van wie Celrain instinctief aanvoelde dat ze Aykhala was.
“Jakran — waar is hij? En waar zijn de anderen?”
“Alles op zijn tijd”, onderbrak Danakh haar.
Woede vulde de blik van de vrouw, maar ten slotte sloeg ze haar ogen neer.
“Volg mij”, gromde Danakh, en hij leidde de groep naar een aantal tenten die in een
cirkel opgesteld stonden. In het midden van de cirkel brandde een kampvuur met een paar
doorgezaagde boomstammen eromheen.
“Ga zitten.”
Kael, Celrain en de twee officieren volgden Danakhs voorbeeld, even later gevolgd door
Aykhala.
“Is het zover?” vroeg de Ridder aan niemand in het bijzonder. “Zijn Jakran en de anderen
het woud ingetrokken, op zoek naar hun erfenis als Druïden?”
Kael knikte gelaten, maar Aykhala sprong op en was tussen de tenten verdwenen voor
iemand bewogen had.
“Kragg, ga haar achterna”, beval Danakh. “Zorg ervoor dat ze geen domme dingen doet.
Ik heb haar en haar krijgers nodig, zeker nu.”
De officier haastte zich weg en Danakh staarde een tijdlang zwijgend in de vlammen van
het kampvuur. Zijn ogen stonden somber.
“Ik wist dat het vroeg of laat zou gebeuren”, zuchtte hij. “Ik ken de geschiedenis van
Jakrans volk — ik weet wat de magie van het woud voor hen betekent. Vroeg of laat zullen
ook Aykhala en haar volk het belang inzien, hoop ik…”
Celrain bleef voor zich uit kijken, niet wetend wat te zeggen, maar Danakh richtte zich
dadelijk tot hem.
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“Ik weet niet of ik helemaal begrijp waar dit alles om draait, Celrain. Tot gisteren dacht ik
perfect te weten waar ik mee bezig was, maar de voorbije nacht heeft die zekerheid een flinke
deuk gegeven. Ik heb het gevoel dat jouw komst daar voor een groot deel mee te maken heeft
— dat jij nog dieper met deze toestand verbonden bent dan ikzelf, ook al weet je naar eigen
zeggen weinig van wat er zich in de Landen afspeelt.”
“De heer magiër heeft ons een goede dienst bewezen in het kamp van de Doodsmagiër”,
dreunde Sigmar, de andere officier. Hij was een indrukwekkend lange, magere man met grote,
helblauwe ogen en een kaalgeschoren hoofd.
“In dit leger zijn we allemaal tot geheimhouding gezworen door de zaak die we dienen.
Het verleden doet er niet langer toe. We staan buiten de wetten van de Landen en we houden
niet meer vast aan de doctrine van de Kerk. We vormen geen toevluchtsoord voor dieven en
moordenaars, maar iedereen hier heeft wel een reden om zich te hoeden voor het officiële
gezag van de Landen. Het bestaan van dit leger is nog niet doorgedrongen tot de Kerk.
Voorlopig denkt men nog dat Danakh, Kragg, ikzelf en onze troepen het slachtoffer geworden
zijn van de gruwelen die de Landen teisteren. Er is echter geen weg terug. Er staat een
opstand tegen de Inquisitie te gebeuren, een opstand die weldra zal beginnen.”
“Binnen een paar dagen trekken we naar Westgard”, vulde Danakh Sigmars woorden aan.
“De meest westelijke buitenpost van de Kerk, dankzij de Dimskog volledig geïsoleerd van de
rest van de Landen. Het is mijn bedoeling de citadel van Westgard in te nemen en van daaruit
mensen voor onze zaak te ronselen. Vanavond heb ik in “De Blauwe Den” afgesproken met
enkele bondgenoten.”
“Ik geloof dat er nog iets is wat u moet weten, heer”, kwam Kael tussenbeide.
Hij stond op en reikte Danakh de brief die hij en Celrain ontdekt hadden in de uitrusting
van de dode soldaat.
“Hoe kom je hieraan?” vroeg de Ridder terwijl hij aandachtig het zegel op het perkament
bestudeerde.
Kael bracht hem op de hoogte van de ontmoeting met de Seira Tairakh, eindigend met de
onheilspellende belofte van de Sluiper dat ook hij aanwezig zou zijn op de bijeenkomst in
Svartlack.
“Ik vraag me af wat deze brief te vertellen heeft,” bromde Danakh terwijl hij het zegel
verbrak, “al is er na dit alles heel wat nodig om mij te verbazen.”
Hij nam aandachtig het perkament door en tot ieders grote verbazing begon hij zacht te
lachen.
“Heer Danakh?”
“Goed nieuws”, grijnsde hij. “In Westgard heeft Bashar het commando. Hij is een Ridder
van de Kerk en een voormalig zwijn van de Inquisitie, maar hij zit met een probleem:
Westgard wordt belegerd door stammen uit de Naamloze Bergen. Nu wij zijn noodkreet
onderschept hebben, hoeft hij geen hulp te verwachten en kunnen wij gebruik maken van de
chaos om de citadel met gemak in te nemen.”
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“En wat als de stammen van plan zijn om Westgard permanent te bezetten?” vroeg
Sigmar achterdochtig.
“Dat doen ze niet. Ik heb vaak genoeg tegen die kerels gevochten. Ze zijn enkel uit op
buit, en beschouwen onze landen minderwaardig aan die van hen.”
“Ik hoop van harte dat je gelijk hebt.”
Danakh gaf de man een daverende klap op de schouder.
“Vertrouw me nu maar: dit is het eerste goede nieuws in weken.”
De glimlach verdween van zijn gezicht toen hij zich tot Celrain richtte.
“Je bent intussen heel wat te weten gekomen over onze motieven, Celrain. Misschien ben
je nu wat meer geneigd om iets over jezelf te vertellen — of over je opdracht. Ik begrijp nog
steeds niet waarom je die vrouw van de Schemering op haar eentje de Dimskog hebt
ingestuurd.”
Celrain schudde zijn hoofd.
“Weet alleen dat ik niet uit de Landen afkomstig ben”, antwoordde hij stil. “Het zou
niemand iets opleveren meer te weten over —”
“Misschien heb je nood aan een openhartige verklaring van een van ons”, onderbrak
Danakh hem.
De Adun Luan keek hem niet begrijpend aan en zag de peinzende uitdrukking op het
gezicht van de Ridder plaats maken voor een wolfachtige grijns.
“Wat weet je over de Ridders van het Witte Licht, Celrain? Wat weet je over hun
afkomst?”
De Adun Luan zweeg een ogenblik, maar besloot het spel mee te spelen.
“Dat ze gerekruteerd worden uit de rangen van de Priesters. Dat het net zoals de Priesters
magiërs zijn die gebruik maken van de aether, maar dan met een voorliefde voor offensieve
spreuken.”
“De gangbare definitie,” beaamde Danakh, “en een die volledig opgaat voor Sigmar hier,
en voor Kragg en haast alle Ridders die ik ken, zelfs Bashar…”
De Ridder reikte naar een vormloze leren tas die aan zijn wapenrusting hing en die
Celrain al eerder had opgemerkt.
Tot zijn verbazing zag de Adun Luan dat Danakhs handen beefden toen hij de tas
losgespte. Achteraf wist Celrain niet meer wat zijn precieze reactie was op hetgeen er volgde,
maar hij wist wel dat Sigmar een dwingende hand om zijn schouder geklemd had om te
zorgen dat hij bleef waar hij was.
Op Danakhs handpalm rustte een menselijke schedel, zwartgeblakerd door vuur maar
volledig intact, met in het voorhoofd een rune van het Duister.
“Elthyr el ann’chrakh!” declameerde de Ridder, zijn stem plotseling koud en hard.
Dadelijk blies er een stekende noordenwind doorheen het kamp en tot Celrains afgrijzen
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begon de rune op de schedel zachtrood te gloeien, gevoed door machten uit een ander
universum.
“Elya’na thor’ka…”
De rode gloed verdween net zo snel als hij opgekomen was en Danakh borg de schedel
weg in de lederen tas.
Zweetdruppels parelden op Celrains gezicht en het duurde lang voor hij in staat was iets
samenhangends uit te brengen.
“Een Ridder van het Witte Licht — een wezen van de Schemering?”
Danakh knikte langzaam.
“Mijn vroegste herinnering is dat ik als jonge knaap, halfdood van koude en honger, gered
werd door een troep huurlingen die zich ophielden in het hoge Noorden, tussen de Vlakte der
Rivieren en de IJswouden. Ik kon goed met de bijl vechten en bovendien kende ik enkele
basisspreuken van de aether, het Witte Licht in de termen van de Kerk. Ik werd opgenomen in
de groep en nam deel aan alle opdrachten die ze aanvaardden — klein spul, zoals aanvallen
op handelskaravanen en oorlogjes tussen plaatselijke heren. Tot we in een hinderlaag gelokt
werden door troepen van de Kerk.
Ik werd gespaard dankzij het Lichtschild dat ik opwierp — en mijn beheersing van aether
leverde me een plaats op in de rangen van het Witte Licht. Niet meteen als Ridder, maar
ambitie had ik genoeg en mijn oversten wisten mijn tactisch doorzicht naar waarde te
schatten. Na een tiental jaar ontving ik de wapenrusting van de Ridders van de Kerk. Het is
eerder gebeurd — iemand die de rang krijgt zonder eerst gestudeerd te hebben in een klooster
van de Kerk — maar niet vaak. En nooit eerder heeft de Kerk de fout begaan die ze beging
toen ze mij in haar armen sloot.”
Een fel licht vulde de diepten van Danakhs ogen, een gevaarlijke, intense gloed.
“Als soldaat van het Witte Licht bestreed ik ketters overal in de Landen — een taak die vijf
jaar geleden een heel nieuwe dimensie kreeg: de Inquisitie werd ingesteld en het
Schemerbroederschap werd eindelijk officieel als vijand erkend. Ik slachtte talloze krijgers en
magiërs van de Schemering — maar elke keer voelde ik een onverklaarbare verbondenheid
met mijn slachtoffers, een gevoel dat me na hun dood bleef achtervolgen en dat me bijna gek
maakte.
Tot ik na een veldslag een toevallige ontdekking deed: het artefact waarmee een van de
gesneuvelde Schemermagiërs zijn toegang tot de Doodsmagie gecontroleerd had. Het was een
eenvoudig artefact — een menselijk schouderblad met een rune van het Duister. Tot mijn
afgrijzen merkte ik dat ik instinctief de naam van de rune kende, meer nog, dat de naam
schreeuwde om uitgesproken te worden, zodat de rune in het bot aan het gloeien zou gaan en
ik gebruik zou maken van de demonische macht. Het zou ons te ver voeren alle stadia van
vertwijfeling en wanhoop te herhalen die ik doorgemaakt heb — ambitie, schuldgevoel,
waanzinnige plannen. Ik heb de Inquisitie jarenlang gediend, ook nadat ik mijn ware aard
ontdekte. Sinds die dag heb ik echter altijd geprobeerd een matigende rol te spelen binnen de
onbuigzame rangen van het Witte Licht — maar in de Kerk is er maar plaats voor één visie.
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En zodra je beseft dat de macht van de Doodsmagie binnen je bereik ligt, wordt het langzaam
maar zeker onmogelijk de lokroep te negeren.”
“Maar de Kerk,” wierp Celrain tegen, “hoe kunnen ze niet geweten hebben dat je een
Schemermagiër was?”
Danakh liet een blaffende lach horen.
“Denk je dat het zo gemakkelijk is om een wezen van de Schemering te herkennen? Denk
je dat de Inquisitie niet aan giswerk doet?”
Hij snoof.
“Van de leden van het Schemerbroederschap kan de Kerk zeker zijn: zij bekennen dat ze
openstaan voor de Doodsmagie. Maar anderen? Verdachtmakingen door jaloerse
dorpsgenoten, valse beschuldigingen, lange ondervragingen, folteringen: de Inquisitie schuwt
niets. Er zijn geen spreuken om zomaar een wezen van de Schemering op te speuren.”
De Adun Luan schudde zijn hoofd. Een mens met toegang tot de Doodsmagie in de
rangen van het Witte Licht. Het leek onmogelijk maar het was de volmaakte vermomming.
“En vanwaar deze opstand? Wanneer viel de beslissing om in te gaan tegen de Inquisitie
— tegen de Kerk zelf ?”
“Zoals ik al zei: als je eenmaal de mogelijkheden inziet van de Doodsmagie is het
onmogelijk de lokroep lang te weerstaan. Maar ik begon vooral te vermoeden dat de Inquisitie
meer deed dan enkel de Landen “zuiveren”. En ik ben niet de enige die zich vragen stelt.
Sigmar en Kragg kende ik allang en ze zijn me uit eigen beweging gevolgd. Onze aanhang
zou ongetwijfeld meer groeien als onze zaak bekend raakte, maar voorlopig vertrouw ik
niemand: niemand behalve de mannen en vrouwen in dit kamp — en Jakran en zijn mensen
uiteraard. Voor zover ik weet, denkt men in Kurash nog steeds dat we in een hinderlaag
gelopen zijn tijdens een opdracht in de Naamloze Bergen, nu zo’n drie maanden geleden. Er
zijn al heel wat legers spoorloos verdwenen in dat rattenhol en ik geloof niet dat de Kerk
troepen zal opofferen om ons te zoeken.”
“En niemand vermoedt iets?”
Opnieuw een blaffende lach.
“Vermoeden? De hele politiek in Kurash — in de hele Landen wat mij betreft — is
gebaseerd op vermoedens. Hoe erg de Oppermagister ook het beeld wil verdedigen van het
Witte Licht als baken van waarheid en orde in een wereld vol chaos en angst — Kurash is en
blijft een beerput van intriges en samenzweringen. Het is er net zo erg als in de burchten van
de Grensheren. En juist die overvloed aan valse vermoedens zorgt dat niemand werkelijk
gelooft dat een Ridder van het Witte Licht ontvankelijk zou zijn voor de Doodsmagie. Een
krijger van orde en recht die verleid wordt door het Duister: het idee alleen al is
heiligschennis!”
Hij lachte kort.
“Voorlopig blijven we in de schaduw — een klein expeditieleger dat onder duistere
omstandigheden aan zijn eind gekomen is. De hoogste gezagdragers in Kurash hebben andere
dingen aan hun hoofd.”
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Celrain leunde naar voren.
“Andere dingen? Je hebt het over je vermoeden dat er iets meer aan de hand is dan de
zuivering van de Landen — de reden van de opstand.”
“Kurash is veranderd”, bromde Sigmar onheilspellend. “Iets heeft de stad en de Eerste
Kathedraal veranderd. Voor ons vertrek naar de Naamloze Bergen was het al maanden
geleden dat de Kring der Magisters nog in het openbaar was verschenen. Wie wel nog in hun
buurt geweest was — dienaren en wachters in het paleis — sprak met angst over wat ze gezien
hadden. Ze vertelden over een verandering die zich leek te voltrekken, niet enkel in het gedrag
van de Magisters, maar in de omgeving zelf.”
“Hetzelfde gold voor de orders die uitgevaardigd werden”, vulde Danakh aan. “De Eerste
Kathedraal pleegde niet langer overleg met de militaire adviseurs en er werd niet meer
gevraagd naar gevangenen of naar informatie: uitroeiing was het nieuwe ordewoord.”
Hij streek nadenkend over zijn baard.
“En toen werd uitgevaardigd dat enkel het Witte Licht een plaats had in de Landen, dat
niet enkel het Schemerbroederschap, maar ook de Druïden en de Staalmantels zorgden voor
een bevuiling en een verzwakking van de ware magie. Vele Ridders juichten dergelijke
uitspraken toe: zij die streefden naar een hogere status binnen de Kerk. Na eeuwen van
waakzaam negeren werden er plannen gesmeed om de Meestertorens van de Druïden te
belegeren en te vernietigen. Dat laatste leek vrij onwaarschijnlijk: van de meeste
Meestertorens is de locatie onbekend en de andere bevinden zich op vrijwel onneembare
plaatsen. Toch gingen de voorbereidingen door. Wie rondtrok als Druïde of Staalmantel en
opgepakt werd door de legers van het Witte Licht, werd zonder uitzondering geëxecuteerd.
Sommige Ridders, waaronder ikzelf, maanden tot voorzichtigheid en werden belast met
onbetekenende opdrachten. De meerderheid deed echter wat van hen verwacht werd,
overtuigd dat ze handelden in het belang van de Landen — of van hun eigen ambitie. Ook de
Markheer van Stormhold volgde de Oppermagister in zijn plannen: hij heeft het Witte Licht
altijd beschouwd als het hoogste goed en duldt geen Staalmantels in de rangen van zijn leger.
Veel Grensheren maken wel gebruik van magiërs om hun troepen te ondersteunen. Hun
protest tegen de verordeningen vanuit Kurash en Stormhold werd weggelachen en heeft her
en der zelfs geleid tot kleine conflicten. De meeste Staalmantels kozen ervoor om vrijwillig de
legers van de Grensheren te verlaten en er wordt gefluisterd dat velen van hen nu rondtrekken
in de Landen, soms alleen, soms in groepjes, en soms zelfs samen met dolende Druïden. Wat
de Oppermagister ook wil bereiken, hij heeft de Landen in chaos en anarchie gedompeld. En
er is nog iets, iets dat mij steeds sterker bezighoudt, en wel omdat ik de ware toedracht niet
ken: de woorden die de Oppermagister toevoegde aan elk bevel dat uitgevaardigd werd: “De
strijd tegen de ketterse machten is er een van eeuwen, maar we staan niet alleen. Onze
bondgenoten zullen de vijandelijke machten wegvegen zoals een wervelstorm de vlam van een
kaars dooft.”
Alles werd Celrain zwart voor de ogen.
Weer danste een nieuwe vers van de profetieën voor zijn geestesoog: “Hij zal grijs zijn: de
vijand van zichzelf, en hij zal het zwarte zien dat voor alles komt en dat het licht verteert — en
dat het einde van het Laatste Boek inluidt.”
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Niets meer. Leegte.
Toen de wereld terugkeerde, zaten Danakh en Sigmar hem bezorgd van de andere kant
van het vuur op te nemen. Kael verscheen met een paar kroezen bier en wat brood en hij
duwde Celrain als eerste een kroes in de hand.
Celrain nam een lange teug van de zware, donkere drank, pauzeerde even en dronk dan
de pot verder leeg.
Denk na. Denk na, verdomme!
Twee dingen waren er, twee dingen van ontzettend belang: het einde van het Laatste
Boek. Het einde van de profetieën. Er zou niets meer komen. Wat er ook te gebeuren stond,
de scheppers van de Adun Luan waren niet in staat het te voorzien. Hij was de laatste van zijn
ras — en hij was op zijn eigen oordeel aangewezen.
Celrain probeerde de ontzettende gedachte van zich af te zetten. Er was iets anders dat
zijn aandacht vereiste: “Het zwarte dat voor alles komt en dat het licht verteert.” En dan:
“Onze bondgenoten zullen de vijandelijke machten wegvegen zoals een wervelstorm de vlam
van een kaars dooft.”
De woorden van de Oppermagister konden slechts één ding betekenen — hoe
onwaarschijnlijk het ook leek: het Duister had de hoogste kringen van het Witte Licht verleid.
Celrains maag kwam in opstand toen hij de implicaties bedacht: “het Duister vreest de
profetie van de Aulan Drakh. Het weet dat de Aulan Drakh een wezen van de Schemering is
en dat het zich waarschijnlijk verbergt binnen het Schemerbroederschap. Heeft het Duister
het Witte Licht tot zijn onwetende dienaar gemaakt? Is dat de ware toedracht van de
Inquisitie? Alle wezens van de Schemering — tienduizenden, honderdduizenden mensen —
doden zodat ook de Aulan Drakh uitgeschakeld wordt?”
Kalmte.
“Hoe lang blijf je in Svartlack?” vroeg de Adun Luan na een moment van aarzeling.
Danakh keek hem een tijdlang stilzwijgend aan.
“Eén nacht. Daarna trekken we over de Eenzame Weg naar Westgard. Nu ik weet dat ze
daar in de problemen zitten, wil ik profiteren van de chaos.”
Celrain dacht na. Eén nacht in Svartlack, dan twee tot drie dagen om het leger door de
Dimskog te leiden, als hij zich de kaarten goed herinnerde. Zelf hoefde hij niet te wachten tot
Danakh de citadel ingenomen had: hij kon ongemerkt de Dimflot oversteken en de Vergeten
Gewesten intrekken. Drie dagen te voet van de Dimflot tot Alokhs hut. De kans was groot dat
hij nog voor Kasheira de woonplaats van de magiër bereikte. Als zij er al in slaagde Alokh te
vinden. Maar Alokh zou haar vinden. Het kon niet anders. En dan was er nog Khoth.
“Ik wil meekomen naar Svartlack.”
Er speelde een grijns om Danakhs lippen. “Enige reden?”
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Celrain keek onderzoekend in het rond. De cirkel van tenten sloot de plek rond het vuur
volledig af van de rest van het kamp. Bovendien had Danakh uitdrukkelijk het bevel gegeven
dat hij met rust gelaten wilde worden.
De Adun Luan fluisterde de spreuk die een einde maakte aan zijn menselijke gedaante en
kon enkel glimlachen toen rondom hem de drie mannen verschrikt opsprongen en naar hun
wapens grepen. Geen van hen deed echter ook maar één pas in zijn richting.
“Misschien begrijp je nu waarom ik eerder terughoudend ben om meer over mezelf te
vertellen.”
Danakh knikte woordeloos.
“Ik ben een Adun Luan, een gezworen vijand van het Duister. Het is mijn taak ervoor te
zorgen dat de jonge vrouw in leven blijft die je zag in het kamp bij de Blauflot. Sterft zij, dan is
ook jullie strijd tegen de Inquisitie nutteloos. Jullie maken deel uit van iets dat groter is dan je
je kunt voorstellen. “Onze bondgenoten zullen de vijandelijke machten wegvegen zoals een
wervelstorm de vlam van een kaars dooft”: je vreest die woorden, maar je vreest ze nog niet
genoeg.”
“Goed dan. Ik luister.”
Celrain schudde zijn hoofd. “Het zijn slechts vermoedens. Ik zal niet meer zeggen voor ik
zeker ben. Maar ik kan jullie wel vertellen waarom ik hier ben.”
Het duurde een eeuwigheid voor Danakh antwoordde. “Vertel op, en snel.”
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De laatste resten van de dag gingen verloren in troosteloze regen toen een klein gezelschap
te paard de Dimskog verliet langs de Eenzame Weg. Een smal, modderig karrenspoor leidde
hen naar het zuiden, voorbij verlaten boerderijen: reusachtige, ineengedrongen beesten in de
nacht die de ruiters met onzichtbare ogen in de gaten hielden.
Binnen de groep werd nauwelijks gesproken. Danakh reed voorop, met achter zich
Celrain, Aykhala, Kael en drie van Danakhs soldaten. Myrith was enkele uren eerder naar
Svartlack vertrokken. Hij zou van herberg naar herberg trekken en zich ongemerkt onder de
feestvierders mengen om de anderen bij hun aankomst te waarschuwen voor mogelijk onraad.
De Kerkelijke soldaten gingen graag met Celrain aan de praat: de magiër had weer een
menselijke gedaante aangenomen voor hij zich tussen de troepen begaf, en de meeste soldaten
namen hem vrij snel in vertrouwen.
Enkel de Thasnarr waren gesloten, op het vijandige af. Hun aanvoerster, Aykhala, had
zich na het nieuws over Jakrans verdwijning teruggetrokken in meditatie.
Celrain wierp haar een vlugge blik toe. De vrouw bleef een toonbeeld van rust, ook nu het
gezelschap zijn bestemming naderde, maar de Adun Luan wist dat die houding slechts schijn
was.
De krijgster verlangde maar één ding: een vijand, een prooi om haar woede en haat een
uitweg te geven.
Onberekenbaar. Krachtig. Net zoals de rest van deze wereld.
De terugkeer naar de Adun Dantra was onmogelijk geworden zodra hij de Wereldkamer
betrad, maar nu pas, nu hij niet langer geleid werd door de profetieën, werd Celrain
geconfronteerd met de ware omvang van zijn ballingschap. Nu pas werd hij zich bewust van
zijn omgeving.
Alokh, Khoth, Kasheira, Danakh: elke ontmoeting werd opnieuw afgespeeld in zijn geest,
zo helder en duidelijk dat het pijn deed. Hoorden herinneringen niet vager te zijn dan de
werkelijkheid, vager en minder echt?
Maar wat wist hij van herinneren, van echt herinneren? De profetieën vormden zijn
verleden, zijn hele verleden — de woorden en angsten van een ander. Hij was een wapen,
bepaald door de wil van zijn scheppers.
En toch… Die wil was niet langer aanwezig: nu de profetieën ten einde waren, bleef er
enkel leegte — een leegte die overstelpt werd met ontelbare indrukken van deze wereld, deze
gewelddadige, onvoorspelbare plek die aarde genoemd werd.
De Adun Luan dacht terug aan de laatste avond in het Thorsenwold, toen Kasheira haar
verhaal verteld had, het weinige dat ze zich nog herinnerde van haar jeugd.
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Kasheira was jonger dan hij en toch ouder. Haar leven was er een van jaren, niet van
eeuwen zoals het zijne, maar zij had het bewust geleefd, niet slapend zoals de Adun Luan,
luisterend naar de vage echo’s van een ver verleden.
En toch… Iemand had een groot deel van haar herinneringen weggewist. Ook zij was op
zoek naar haar plaats in het geheel der dingen. “Alsof je een vreemdeling bent in je eigen
lichaam”: Kasheira’s woorden, maar ze konden net zo goed van hemzelf zijn.
Celrain schudde zijn hoofd, wetend dat zulke gedachten hem geen stap verder brachten:
“Wie of wat je ook bent, je opdracht blijft dezelfde. Twijfel daar ook maar één moment aan,
en het Duister heeft gewonnen spel.”
Een drietal mijl ten zuiden van de Eenzame Weg boog het karrenspoor traag af in
oostelijke richting. Het wond zich om een lange, klauwachtige uitloper van de Dimskog en
draaide toen scherp naar het westen, langs de zoom van een tweede uitloper. Svartlack lag
ingebed in de nauwe, diepe vallei tussen de twee uitsprongen, alsof de machten van het woud
besloten hadden het dorp volledig in te sluiten en tot de vergetelheid te veroordelen.
Celrain had zich laten vertellen dat er vanuit Svartlack verschillende paden het woud
invoerden. De meeste waren aangelegd door houthakkers en liepen dood na hoogstens een
mijl, maar er waren ook paden die dieper de Dimskog inleidden, naar plaatsen waar geen van
Danakhs soldaten veel over kwijt wilde.
Het duurde lang voor het grauwe waas van regen en mist de reizigers toeliet de omtrekken
van het dorp te onderscheiden: een verzameling van stevige, lage huizen, dicht bij elkaar als
om de dreigende scharen van dennen tegen te houden. De luiken waren stevig afgesloten
maar overal drong licht naar buiten en de geur van de regen vermengde zich met een vage
lucht van bier en gebraden vlees. Boven het getik van water op de steil aflopende, houten
daken klonk hier en daar muziek en gelach. Svartlack bezat geen muren en Danakh gaf het
bevel te stoppen zodra ze tussen de eerste huizen waren van de hoofdstraat.
“Aykhala, Kael en Celrain volgen mij naar De Blauwe Den. Bhorz, Tural en Rhadgaz:
verken het dorp, zoek Myrith en stuur hem naar de herberg. Houd de weg in de gaten. Meld
onraad onmiddellijk. Vragen?”
Het bleef stil in de groep: het plan voor de avond was in het kamp minstens tien keer
overlopen.
Danakh spoorde zijn paard aan tot een zachte draf en de zes ruiters reden verder.
Er liepen heel wat feestvierders door de smalle, modderige straatjes, maar niemand schonk
het gezelschap enige aandacht.
Celrain zocht tevergeefs naar Te’khal. Danakh had hem het verhaal verteld van de Seira
Tairakh, het volk dat in de Landen minachtend aangeduid werd met de term “Sluipers”. Ze
vormden geen directe bedreiging voor de macht van de Markheer, de Grensheren of voor de
geestelijke macht van het Witte Licht, maar ze hielden de Landen nauwlettend in de gaten
met hun uitgebreide netwerk van spionnen en vanuit hun bolwerk in de Bergen van de IJsgod:
een onherbergzaam gebied in het hoogste Noorden dat volgens de karige berichten enkel
bestond uit rotsen en eeuwige sneeuw. Niemand wist hoe de Seira Tairakh leefden, maar zoals
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altijd deden er genoeg vermoedens de ronde: over bergen die helemaal uitgehold waren en
waarin zich gigantische steden bevonden, verlicht door duizenden ijskristallen, over een
getande muur van witte rots, duizend voet hoog, die zich van de ene bergtop naar de andere
slingerde, het volledige rijk van de Seira Tairakh insloot en zo koud was dat elke aanraking de
dood betekende, en over torens die boven de wolken uitrezen, zodat de Seira Tairakh in
contact konden komen met Seiratokherath, de IJsgod aan wie ze hun gave te danken hadden
om contact te leggen met de Zielen van de overledenen.
Geen menselijke magiër had ooit de macht van de Sluipers weten te doorgronden, maar
allemaal, zelfs de grootste sceptici, erkenden ze dat de Seira Tairakh dingen wisten, zowel over
het verleden als over de toekomst, dingen die niemand hoorde te weten.
Danakh gaf zwijgend een teken en Bhorz, Tural en Rhadgaz stegen af. Elk van de
soldaten leidde zijn paard een andere richting uit terwijl Danakh de rest een brede zijstraat
invoerde.
Slechts enkele huizen in Svartlack telden een bovenverdieping en “De Blauwe Den” was er
een van: een massief gebouw met kleine ramen waaruit een gezellig licht stroomde. Boven de
zware, met ijzer beslagen deur hing een uithangbord, te verweerd om er nog iets uit op te
maken.
De drie stegen af en elk bond zijn paard aan een houten paal die voor de herberg in de
modder stak.
“Houd jullie oren en ogen open”, gromde Danakh voor hij de deur van de gelagkamer
openstak en de anderen voorging.
De ogen van de ruiter brandden. Zwarte vlammen likten langs zijn helm, heter dan het
rode vuur van deze wereld.
Iemand had de voorbije nacht een wezen gedood in het Thorsenwold, een wezen dat de
ruiter niet kende maar dat het Duister gediend had — net als hijzelf.
Iemand had afgerekend met de Doodsmagiër uit Bath’Narak en had daarop het ondode
leger vernietigd dat de ruiter had uitgestuurd.
Iemand.
Voor de tweede keer in minder dan een etmaal dwong een sterfelijk mens de ruiter zijn
plannen te wijzigen. Dezelfde mens. Een magiër, een Staalmantel wellicht, die dood tussen de
bomen van de Dimskog hoorde te liggen.
De ruiter kende deze wereld. Hij had de geheimen doorgrond van al wat leefde in de
wouden, de stenen ruïnes, de duizenden dorpen en steden, de torens. Hij kende de
herinneringen van het land. De mensheid was sterk, maar ze vergat snel. Dingen uit het
verleden — onbekende, vergeten dingen — joegen deze wereld angst aan.
De ruiter kende geen angst, maar hij kon een gevoel van ongemak niet onderdrukken.
Aandachtig tuurde hij naar de verregende omtrekken van het dorp dat onwetend het feest
van de Jaarwende vierde. Ergens, in een van de huizen, bevond zich de magiër. Zijn
aanwezigheid kon geen toeval zijn. Graag had de ruiter hem laten ondervragen voor hij hem
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liet doden. De magiër wist iets over de Svartfels en hij was mogelijk op de hoogte van de
profetie — hoe onwaarschijnlijk dat ook leek.
Het paard van de ruiter snoof ongedurig. Tijd voor ondervragingen was er niet. De dood
van de magiër zou moeten volstaan. Svartlack zou branden.
Danakhs verwachting kwam uit: een herberg als deze, waar de clientèle haast uitsluitend
bestond uit huurlingen en handelaars van twijfelachtig allooi, was op een avond als de
Jaarwende nagenoeg leeg. Vrouwen en vrolijke muziek zocht je beter elders en niemand had
vanavond zin om zaken te doen.
Bork, de waard, gaf geen teken van herkenning toen hij Danakh zag, al wist de Ridder dat
de kleine, forsgebouwde man met zijn haviksneus en zijn donkere, wantrouwige ogen maar
één keer een gezicht hoefde te zien om het voor altijd te onthouden.
Danakh was al meermaals in De Blauwe Den geweest — vaker naarmate zijn weg meer
en meer begon af te wijken van de paden die het Witte Licht voorschreef. Hij keek aandachtig
in het rond. De gelagkamer lag er rommeliger bij dan hij zich herinnerde, maar het haardvuur
verspreidde een aangename, warme gloed en het was er tenminste droog.
Na een paar ogenblikken knikte de herbergier de nieuwkomers kort toe terwijl hij iets
onverstaanbaars mompelde en verder deed met het afwassen van een paar bekers.
“Laat iemand voor onze paarden zorgen”, blafte Danakh.
“Hajo! Breng de paarden van onze gasten naar de stal. Zorg ervoor dat ze droog zijn en
voldoende te eten hebben!”
In de deuropening achter de herbergier verscheen een erg lange, erg magere jongen van
een jaar of zestien die de klanten opnam met bruine schrikogen voor hij zich vliegensvlug
naar buiten haastte.
Danakh koos schijnbaar onverschillig een tafel in een achterhoek van de gelagkamer,
vlakbij het haardvuur. Hij plaatste zijn bijl tegen de muur en ging met Aykhala op een bank
zitten die hen een uitzicht bood over het hele vertrek.
Celrain nam plaats op een stoel recht tegenover het tweetal.
“Willen jullie eten of drinken?”
Borks woorden hadden meer weg van een dreiging dan van een vraag, maar Danakh deed
alsof de toon van de herbergier hem niet in het minst deerde.
“Graag. En ik verwacht nog een aantal vrienden. Ik hoop dat je ook hen te eten kunt
geven?”
“We hebben everzwijn”, bromde de waard niet zonder trots, schijnbaar blij dat deze avond
toch nog iets leek te zullen opleveren.
“Mooi zo. En brood, en een kroes bier voor elk van ons.”
Bork verdween in de keuken en Danakh richtte zijn aandacht op de enige andere klant
van “De Blauwe Den”: een oudere man aan een klein, vermolmd tafeltje aan de andere kant
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van het haardvuur. Hij had lang wit haar en een enorme baard die uitliep op drie vlechten
waarin allerlei vreemde, zwarte stenen verwerkt waren. Zijn bruine gezicht vertoonde de
sporen van een hard leven in de buitenlucht: hoekig en doorgroefd met talloze rimpels. Hij
droeg een eenvoudige, zachtgrijze mantel die samengehouden werd door een brede riem
waaraan enkele tasjes bevestigd waren.
De man zag er behoorlijk hongerig uit en hij werkte een dampend stuk vlees naar binnen.
Af en toe onderbrak hij zijn arbeid om een teug te nemen uit een kom melk. Hij leek geen
wapens bij zich te hebben, maar Danakh wist beter: de man was duidelijk een lid van de
Clans van de IJswouden in het hoge Noorden; een bergachtig gebied van dichte naaldwouden
dat de scheiding vormde tussen de Bergen van de IJsgod en de Vlakte der Rivieren. Volgens
de landkaarten maakten de IJswouden deel uit van de Landen, maar het gezag van de
Markheer en de Grensheren werd er volkomen genegeerd. Ook de Kerk van het Witte Licht
had er geen enkele invloed.
De verschillende Clans, krijgervolken die de bossen en de bergen kenden als geen ander,
verdreven elke indringer uit hun onherbergzame thuisland en ook tussen de Clans werden
voortdurend vetes uitgevochten.
Bork verscheen met drie kroezen bier en een groot houten bord met een geroosterd stuk
everzwijn en een zwaar donker brood.
Toen de herbergier verdwenen was, stak de oude man grijnzend een stuk brood omhoog
naar Danakh en zijn gezellen.
“Het ziet er hier misschien niet uit en ook de bediening kan beter, maar het eten is
uitstekend”, bromde hij.
Danakh glimlachte even, sneed met zijn dolk een lap vlees los en stak het in zijn mond.
Het vlees was sterk gekruid maar beter dan Danakh verwacht had: Borks kookkunst was erop
vooruitgegaan.
De oude man grijnsde opnieuw en nam een lange teug melk.
“Wanneer buiten de Weergeesten hun toorn laten gelden, gaat er niets boven een warm
vuur en een stevige maaltijd om een reiziger op krachten te brengen.”
“Ware woorden”, beaamde Danakh, geïntrigeerd maar op zijn hoede voor de Clankrijger.
De ander wees met een enorme hand naar het wapen dat achter Danakh tegen de muur
rustte. “Ik zie dat u met de bijl vecht, Heer Danakh.”
De Ridder trok enkel zijn wenkbrauwen op, maar Aykhala sprong dadelijk overeind, haar
hand bij het gevest van haar zwaard. Ook Celrain stond op, maar hij nam een afwachtende
houding aan, zijn handen verborgen in de mouwen van zijn gewaad.
“Hoe ken je mijn —”
De voordeur van de herberg werd opengeworpen en een kleine, donkere figuur rende naar
binnen. Regendruppels spatten van zijn mantel alle kanten op en zijn laarzen lieten een
modderspoor achter op de houten vloer.
Het gezicht van de man ging schuil onder zijn kap en Celrain zag uit een ooghoek hoe
Bork de gelagkamer binnenkwam en discreet naar een knots greep die achter de toog stond.
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De onbekende keek de herberg rond, zag Danakh en liep meteen op hem toe. Hij sloeg
zijn kap achterover en onthulde een scherp, zwart gezicht en goudzwarte ogen. Zijn donkere
haar was kort en hij droeg in beide oren een zilveren ring.
“Heer Danakh!”
De nieuwkomer sprak de taal van de Landen met een zangerig accent dat Celrain eerder
gehoord had: blijkbaar was hij afkomstig uit het Gouden Rijk, ten zuiden van de Landen.
“Katar!”
Celrain had nooit gedacht dat Danakh een man was bij wie de mond kon openvallen van
verbazing, maar hij had zich duidelijk vergist.
“Ik heb me wel duizend keer afgevraagd of je zou komen…” stamelde de Ridder.
“Geen Slangkrijger zou ooit de boodschappen van de sterren negeren!” De zuiderling leek
waarlijk geschokt.
Danakh knikte woordeloos. De Slangkrijgers, de militaire kaste van het Gouden Rijk,
hielden er een complexe erecode op na. Ze vormden een gruwelijk wapen, zodat geen
Grensheer van de Landen het in zijn hoofd haalde buit te zoeken in het Gouden Rijk. Als
Ridder van het Witte Licht had Danakh plaatsen bezocht die slechts weinigen in de Landen
hadden aanschouwd. Het Gouden Rijk had wellicht de diepste indruk op hem gemaakt.
Ten zuiden van de Krijgsmark, Bath’Narak en de Naamloze Bergen verrees er een lage
rug van rotsheuvels, honderden mijlen lang en kronkelig als een stenen reptiel: de
Slangenheuvels.
Wie gek genoeg was om dat dorre, onmenselijk hete gebied te doorkruisen, stuitte op de
woestijnlanden: een oceaan van zand, overschaduwd door talloze natuurlijke rotsformaties die
uit het zand staken als de kapotte, klauwende vingers van begraven reuzen. Duizenden torens
verrezen op die stenen pieken: wachttorens, bemand door Slangkrijgers, maar ook
observatoria, waar de Sterrenlezers van het Gouden Rijk ’s nachts door vreemde lenzen
tuurden om de gebeurtenissen van heden, verleden en toekomst te verklaren aan de hand van
het hemelgewelf.
Het hart van het Gouden Rijk lag echter nog dieper. Tweehonderd vijftig mijl ten zuiden
van de Slangenheuvels werd de woestijn begrensd door de Zeis: een stenen wand, zacht
gekromd als de binnenwand van een kom, meer dan driehonderd voet hoog en honderden
mijlen lang. Het oppervlak van de Zeis was zwart en glanzend, als om de uitgeputte
woestijnreizigers te verpletteren en te beroven van hun laatste restje denkvermogen. De steen
vertoonde niet één oneffenheid, niet één teken dat tijd invloed had op het bouwwerk — een
werk dat enkel van beschavingen kon zijn die verdwenen waren met de Grote Oorlog, of van
wezens waar niemand over sprak: wezens die van andere werelden gekomen waren.
Maar zelfs de Zeis had de stichters van het Gouden Rijk niet afgeschrikt. Op drie punten
langs de wand waren kunstmatige hellingen opgericht, immense constructies van hout en
steen waarlangs krijgers, handelaars en avontuurlijke reizigers naar de bovenrand van de Zeis
konden klimmen. Enkel wie boven op de Zeis stond, op de smalle stenen richel die nauwelijks
breed genoeg was voor drie mensen om naast elkaar te lopen, begreep waar de naam
“Gouden Rijk” vandaan kwam: niet van het zand van de woestijn, maar van de zee van
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goudgeel gras die zich in alle mogelijke richtingen uitstrekte tot de onzichtbare Oceaan, nog
eens tweehonderd mijl zuidelijker. Het gras was net zo hoog als de Zeis zelf, een
ondoordringbare oceaan van lansen die het licht van de avondzon in zich droegen en stug
golfden op het ritme van de wind.
Wie de zee van gras wilde oversteken, deed dat over de talloze bruggen die het volk van
het Gouden Rijk had aangelegd: smal, gemaakt van taaie, samengebonden grasstengels en
meewiegend met de stengels waar ze aan vastgehecht waren. Houten platforms, sommige niet
meer dan twintig voet in diameter maar andere zo groot als een klein dorp, waren hier en
daar tussen de grasstengels gevlochten: eilandjes van rust tussen de zwalkende bruggen, waar
reizigers konden overnachten zonder bang te moeten zijn voor de gevreesde slangen die de
zee van gras onveilig maakten.
En uiteindelijk leidden alle bruggen naar het hart van het Gouden Rijk: de reusachtige
havensteden Kulan, Thurandan en Al’daran, zetel van de legendarische Slangenheersers en
verboden terrein voor wie niet in de woestijn of op de zee van gras geboren was.
“Eén jaar”, fluisterde Danakh in zichzelf.
Het was precies één jaar geleden dat hij als Ridder een delegatie van de Kerk vergezeld
had naar Krathalan, een enorm platform op de zee van gras en de laatste stopplaats voor
Thurandan.
Eén jaar geleden was het dat hij Katar ontmoet had in het militaire kwartier van
Krathalan. De Slangkrijger werd toen vergezeld door een Sterrenlezer, een man met
nachtblauwe ogen die zo scherp en intens waren dat zelfs de Ridder ervoor terugdeinsde.
“De Sterrenlezers vertellen mij dat wij elkaar opnieuw zullen ontmoeten”, had de
Slangkrijger toen tot Danakh gezegd. “Ik zal u weten te vinden, binnen één jaar van deze dag
af, en u zult mij en mijn medekrijgers in dienst nemen. De Gouden Troon wil het zo.”
Daarmee was het gesprek afgelopen en Danakh was achtergebleven met een gevoel van
onontkoombare doem. Niemand, zelfs niet zijn meest betrouwbare officieren, mannen met
wie hij jaren zij aan zij gevochten had en die hij als ware vrienden beschouwde, was op de
hoogte van het Duister dat in hem sluimerde. Maar het Gouden Rijk, zo scheen het, kende
hem wel — het kende hem beter dan hij zichzelf kende.
En Katar had woord gehouden.
“Duistere tijden,” mompelde Danakh, “maar de krijgers van het Gouden Rijk houden
woord.”
“In donkere tijden herkent men de waarde van een belofte”, bracht de Clankrijger van de
IJswouden tussenbeide.
Iedereen schrok en draaide zich om naar de baardige man aan de overkant van het
haardvuur.
“Aha! Eindelijk, ik begon al te denken dat iedereen mij over het hoofd zou zien.”
Met een sprong schoot de noorderling overeind.
“Odrockx, Wolfkrijger, om u te dienen.”
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De kleine man maakte een zwierige buiging, haalde in een vloeiende beweging twee
indrukwekkende bijlen tevoorschijn en met een daverende klap sloeg hij ze tegen elkaar.
Aykhala was meteen gevechtsklaar en Katar wierp zijn mantel af. Eronder droeg hij een
licht harnas van zandgeel leer. Het zat strak om zijn slanke, pezige lichaam en was aan de
schouders en armen afgezet met korte stalen pinnen. Danakh liet zich achteroverzakken op de
bank. Hij sloeg zijn brede armen over elkaar en werkte een stukje vlees van tussen zijn tanden.
Celrain bleef onbeweeglijk staan, gefascineerd door de manier waarop de gebeurtenissen
zich voor zijn ogen tot een onontwarbaar net weefden. Twijfels over wie hij was, over de plaats
die hij bekleedde in de kluwen van deze wereld: alles vervaagde en een nieuwe gedrevenheid
maakte zich van hem meester.
Bork kwam met een donkere uitdrukking achter zijn toog vandaan. Hij had zijn knots
omgeruild voor een kruisboog en hield het wapen schietklaar.
“Genoeg gekheid. De eerste die een wapen gebruikt, leg ik om.”
Katar had de herbergier ontwapend nog voor iemand bewoog.
“Eerloze hond!” siste de zuiderling, een brede dolk tegen Borks keel. “Je weet niet in welk
gezelschap je vertoeft! Eén woord van de Ridder…”
“Laat hem los, Katar”, beval Danakh. “Hij heeft geen idee van wat er zich vanavond
onder zijn dak afspeelt.”
De Slangkrijger gaf onmiddellijk gehoor aan het bevel en Bork zakte als een zak meel op
de grond in elkaar.
Celrain verbaasde zich over de gedaanteverandering die zich in de man voltrok: enkele
ogenblikken tevoren had Bork eruitgezien als een veteraan van ontelbare kroeggevechten, een
man zonder illusies die door niets of niemand uit zijn evenwicht gebracht werd. Nu stonden
er tranen in zijn roodomrande, dooraderde ogen. Beverig zocht hij zich een weg naar de toog,
waar hij dadelijk een fles wijn ontkurkte die hij met één teug voor de helft leegde.
Danakh beschouwde het incident met Bork als afgedaan en hij richtte zich tot Odrockx.
“Je kent mijn naam.”
“Natuurlijk, wij houden jullie al enige tijd in de gaten.”
“Wij?”
“Mijn reisgezel en ik. We komen uit het Noorden: ik uit de IJswouden, hij uit de Bergen
van de IJsgod.”
“De Bergen van de IJsgod. Een Seira Tairakh, dus.”
Danakh wisselde een vlugge blik van verstandhouding met Celrain en Kael.
“Jouw… reisgezel heeft ons geholpen. Ik ben echter te zeer vertrouwd met de Sluipers van
het Noorden om van hun goede bedoelingen overtuigd te zijn.”
“Dat komt nog wel.”
“Ik mag het hopen. Wat brengt jullie zo diep in de Landen?”
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Odrockx’ uitdrukking versomberde.
“Er zijn donkere machten werkzaam in het Noorden, heer Ridder. De tijden zijn slecht, al
bestaat er al een tijdje een bestand tussen de Clans. Er wordt zelfs handel gedreven.”
Om zijn woorden kracht bij te zetten, liet Odrockx zijn twee bijlen op de tafel
terechtkomen. De poten begaven het en het tafelblad kwam in een wolk van stof op de vloer
terecht, maar de Wolfkrijger trok er zich niets van aan. Hij maakte de riem rond zijn middel
los en deed de grijze mantel uit. Eronder droeg hij een leren wapenrusting, dikke wollen
laarzen en ijzeren schouderplaten en beenbeschermers waarop een hoekige wolfskop stond
afgebeeld. Rond zijn middel hing een zwartmetalen riem waarin talloze tekens gegrift waren:
een oud runenschrift dat nog steeds door de Clans gebruikt werd, maar dat in de Landen in
verval geraakt was.
Danakh herkende de tekens dankzij zijn tijd bij de huurlingen in het Noorden, voor de
Kerk hem ontdekt had.
“De Tweede Alliantie”, las hij. “De Tweede?”
Odrockx fronste beledigd zijn wenkbrauwen.
“U kent de runen van mijn volk wel, maar blijkbaar niet onze geschiedenis. De Eerste
Alliantie verwijst naar de jaren toen de Clans een bittere strijd leverden tegen de Seira
Tairakh.”
“Ik begrijp het. Maar nu reizen een Wolfkrijger en een Seira Tairakh samen door de
Landen.”
“De Seira Tairakh stuurden gezanten”, verklaarde Odrockx. “Normaal zou geen van hen
de grenzen van de IJswouden levend oversteken, maar alle krijgers van de Clans zijn
opgeroepen om de aanvallen vanuit het zuiden af te slaan.”
“De Clans worden aangevallen vanaf de Vlakte der Rivieren? Door wie?”
De Wolfkrijger keek Danakh aan met ogen die heftige emoties verborgen.
“Ik zie in u een man die vele vijanden gedood heeft, heer Ridder. Elke Wolfkrijger van
mijn leeftijd kan hetzelfde zeggen, maar dit heb ik nooit eerder meegemaakt. De dingen die
ons aanvallen, zijn wezens waarvan de kracht die van een mens ver te boven gaat. Beesten, al
is ook die omschrijving te beschaafd.”
Danakh sloot zijn ogen, denkend aan wat Celrain hem in het kamp verteld had en aan wat
hij de voorbije dagen had meegemaakt.
“En de boodschappers van de Seira Tairakh? Welke reden hebben de Sluipers om hun
bolwerk in de Bergen van de IJsgod te verlaten?”
Odrockx schudde zijn hoofd.
“Er werden lange gesprekken gevoerd tussen onze aanvoerders en de Seira Tairakh. Ik
weet niet alles, maar de Sluipers zijn verontrust door berichten die ze opvangen van de
Andere Kant.”
“Berichten van de Andere Kant?”
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Odrockx spreidde zijn handen in een gebaar van onmacht.
“Als Wolfkrijger begrijp ik weinig van de macht van de Seira Tairakh. Maar hun angsten
staan niet los van de aanvallen die de Clans te verwerken krijgen — zinloze, willekeurige
aanvallen die ook onze dorpen en families zwaar getroffen hebben.”
De klank van Odrockx’ stem liet uitschijnen dat ook zijn familie geraakt was.
“Ik begrijp het. Maar waarom ben je hier en hoe heb je ons gevonden?”
“Ook daarvoor verwijs ik naar mijn reisgezel. Hij is het die over bronnen beschikt aan de
Andere Kant.”
“Al goed”, blafte Danakh. “Ik heb nog wel wat tijd. Katar?”
“Heer Ridder?”
“Ik wil weten wat je van plan bent. Onze ontmoeting in Krathalan was vrij kort, om het
zacht uit te drukken. Ik weet niet of je beseft wat ik van plan ben, of waarmee je je inlaat.”
“Ik begrijp het maar al te goed, heer Ridder. De Meesterkaste van het Gouden Rijk heeft
het erg druk gehad het voorbije anderhalve jaar. De Sterrenlezers zijn heel wat te weten
gekomen. Mijn krijgers behoren tot de meest ervaren manschappen in het Gouden Rijk en
allemaal hebben we strijd geleverd tegen Bath’Narak. Beschouw de aanwezigheid van vijftig
Slangkrijgers als een teken van vertrouwen van de Gouden Troon.”
Danakh boog kort.
“Ik ben de heersers van Kulan, Thurandan en Al’daran zeer erkentelijk.”
Het Gouden Rijk wist dus wat hij van plan was. Een teken van vertrouwen, beweerde
Katar, maar de Slangkrijger kon net zo goed gestuurd zijn om hem in de gaten te houden.
Maar wat dan nog? De zuiderlingen zouden hun waarde in het gevecht in elk geval snel
genoeg kunnen bewijzen.
Danakhs gedachtegang werd onderbroken toen de deur van de gelagkamer opnieuw
opengeworpen werd en er een enorme krijger binnentrad. Zijn kale hoofd was beschilderd
met allerlei wilde tekens. Het harde gezicht van de man werd ontsierd door een litteken dat
van zijn kin tot boven zijn rechteroog liep en hij droeg een leren harnas met ijzeren banden.
Op zijn rug droeg hij een vreemd uitziend tuig en een enorm gekarteld slagzwaard.
“Ghazz! Mooi zo!” riep Danakh terwijl hij opstond.
De reus grijnsde breed, wat zijn uiterlijk er niet mooier op maakte, en hij gaf Danakh een
daverende klap op de schouder.
“Gezellige bende hier, Danakh. Ik ben laat, zie ik. Valt er nog wat te eten? Waar zit Bork?”
Hij wachtte het antwoord niet af maar liep dadelijk naar de toog.
“Bork! Houd op met drinken en kom uit die keuken, man! Ik heb honger!”
Ghazz ging zitten aan Danakhs tafel en liet zich door Bork een kroes bier en een kom met
brood, vlees en fruit voorzetten.
“Stop jullie wapens weg en neem plaats”, zei Danakh tegen de anderen op een toon die
geen tegenspraak duldde.
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Iedereen ging zitten en de Ridder krabde even nadenkend in zijn baard.
“Goed dan, Ghazz, heb je over mijn voorstel nagedacht?”
De huurling nam een stevige slok bier en keek de tafel rond.
“Die onderneming van je is geen kattenpis, Danakh. Ik begrijp heel goed dat je
vuurwapens nodig hebt, maar vertel me één ding: waarom zou ik me met jouw bende
inlaten?”
“Omdat jij en je jongens best van spanning houden, en vooral omdat je zelf verdomd
goed weet wat er in de Landen gebeurt.”
De uitdrukking van de huurling versomberde.
“Er is iets vreemds aan de hand in het huurlingenwereldje, Danakh. Iedereen is opeens
bang geworden en niemand lijkt te weten waarom. Akelige boel en niet goed voor de zaken.”
“Dus?”
“Dus wat? Ik doe mee. Hoef ik me de komende tijd tenminste geen zorgen te maken dat
mijn troepen sterven van de honger.”
“Afgesproken! Hoeveel manschappen heb je?”
“Zevenenzestig betrouwbare jongens en meisjes. Ze hebben zich allemaal al bewezen.
Geloof me, we kunnen voor een behoorlijk vuurwerk zorgen.”
“Ik mag het hopen. Ik ben van plan Westgard in te nemen, al zal dat waarschijnlijk —”
Danakh zweeg toen de deur van de gelagkamer voor de zoveelste keer open ging. Myrith
kwam binnen, zijn anders zo rustige gezicht duidelijk verontrust.
“Myrith, wat —” begon Danakh. Toen viel zijn blik op de figuur achter zijn schildknaap:
een magere, ongelooflijk smerig uitziende man, met zwart haar dat kletsnat of gewoon vettig
in dunne striemen tegen zijn schedel plakte. Zijn grote, bleekgrijze ogen, waterig op een
manier die de man kenmerkte als een dronkaard, schoten onophoudelijk verschrikt heen en
weer. Hij aarzelde toen hij Danakh en de anderen zag, maar werd resoluut naar voren
geduwd door een tweede onbekende.
Overal in de gelagkamer klonk ineens het metalen gerinkel van wapens die uit de schedes
getrokken werden.
“Een aangename ontvangst…” sprak Te’khal met koude stem terwijl hij de deur achter
zich dichttrok.
Odrockx en Celrain waren de enigen die niet opgesprongen waren bij het zicht van de
Seira Tairakh.
De Wolfkrijger wierp Te’khal een beschuldigende blik toe.
“Je had best wat eerder mogen opduiken. Is dat de kerel waar je het over had?”
“Inderdaad. Zijn naam is Kriel en ik geloof dat hij ons van dienst kan zijn.”
“Dus jij bent Te’khal”, grauwde Danakh. “Ik zou je eigenlijk dankbaar moeten zijn.
Zonder het… voorval op de Eenzame Weg had ik nooit iets geweten van die belegering van
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Westgard. Vergeef me echter mijn achterdocht,” vervolgde hij sarcastisch, “maar mag ik
vragen naar de echte motieven van je aanwezigheid?”
De doodshoofdsgrijns verdween niet van Te’khals gezicht.
“Misschien moet u eerst maar eens naar uw schildknaap luisteren, heer Ridder.”
“Myrith? Wat is er aan de hand?”
“De uitloper van de Dimskog ten zuiden van Svartlack, heer: er is een akelige, donkerrode
gloed zichtbaar tussen de bomen — geen vuur, daar ben ik zeker van: er is magie in het spel.
Rhadgaz en de anderen houden het in de gaten op de plek waar de weg het dorp verlaat.”
Celrains gealarmeerde blik ontging Danakh niet.
“Ik geloof dat we best zo snel mogelijk vertrekken, Danakh”, fluisterde Celrain. “Denk
aan het gevecht in het kamp van de Doodsmagiër.”
“En jij bent?” vroeg Ghazz, wijzend op de Adun Luan.
“Celrain, een magiër”, gromde Danakh. “Zonder hem was ik intussen dood.”
Het antwoord van de Ridder leek de huurling te bevallen en hij knikte Celrain toe met een
scheve glimlach op zijn gezicht. Katar boog kort.
“Om op uw vraag terug te komen,” zei Te’khal terwijl hij zorgvuldig zijn lijkachtige
vingers in elkaar vlocht, “u weet ongetwijfeld welke macht mijn volk bezit. De laatste
maanden worden wij geplaagd door verontrustende beelden en indrukken van de Andere
Kant. Er is iets aan de hand, een verandering in de wereld die zelfs de Zielen angst aanjaagt.
De situatie in de Landen bevestigt wat wij in onze dromen zien.”
“En daarom heb je mijn leger gezocht?”
“Zoiets. Een wezen van de Schemering als Ridder van het Witte Licht. De wereld is niet
meer wat hij eens was.”
“Ik begrijp zelf nauwelijks nog wat er aan de hand is”, antwoordde Danakh.
“U misschien niet, maar hij wel, en hém is het die ik eigenlijk wou vinden.”
Met een ijswitte vinger wees de Seira Tairakh naar Celrain.
“Een wezen dat niet van deze wereld is, belast met een taak die het einde inluidt van een
tijdperk.”
Alle ogen waren nu op Celrain gericht, sommige achterdochtig, andere verwachtingsvol,
maar de meeste gewoon verbaasd door de wending die alles nam.
“Tijd voor meer uitleg hebben we niet”, mompelde de Adun Luan. “Je weet duidelijk
meer af van die rode gloed waar Myrith het over heeft. Spreek klare taal, Te’khal.”
Over Celrains ogen gleed een blauwe glans die hem inderdaad kenmerkte als iets anders
dan een mens — en bovenal als een wezen dat het niet gewend was om tegengesproken te
worden.
Te’khal weerstond zijn blik, maar uiteindelijk sprak hij toch, met een giftige ondertoon die
zijn ergernis duidelijk maakte.
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“Een Poort. Iets is bezig in de Dimskog een Poort te openen. Ga kijken en overtuig jezelf.
Iets weet af van onze aanwezigheid, magiër. Ik weet niet wie of wat het is, maar de Zielen
vrezen hem. We zullen de Eenzame Weg nooit bereiken. Maar er is een andere weg naar het
Westen.”
Hij sleurde de dronken man naar voren die voor hem de herberg was binnengekomen en
die aan een tafeltje zat te dommelen.
“Zijn naam is Kriel en hij kent de paden in de Dimskog als geen ander. Hij kan het leger
naar de Svartburg leiden, de burcht in het meer waar dit dorp zijn naam gehaald heeft.”
“De Svartburg? En wat dan? Waarom?” wilde Danakh weten.
Voor het eerst leek er een noot van angst in Te’khals stem te sluipen.
“Ik weet niet wat er door die Poort komt, Ridder, maar ik weet wel dat we geen kans
maken als het op de Eenzame Weg achter ons aankomt.”
Danakh verplaatste zijn aandacht naar Kriel.
“Maar in de Svartburg maken we wel een kans?”
“Spreek”, siste de Sluiper.
“Er bestaat een weg naar het westen, heer”, stamelde de dronkaard onzeker. “Een weg
onder de grond, van lang geleden, van voor de burcht er stond.”
“Hij kent de weg”, wist Celrain. “Hij is er al geweest, gedreven door de drank, maar hij
vreest de plek.”
“De Poort,” raasden de gedachten van de Adun Luan, “wat komt er door de Poort? Wie
heeft de macht om — de ruiter op het witte paard!”
Celrain slikte een verwensing in.
“We gaan”, besliste Danakh opeens.
Hij knikte Celrain toe, als om aan te geven: “Ik weet wat je vreest. Ik weet dat je denkt dat
de Seira Tairakh gelijk heeft en ik denk hetzelfde. Nooit eerder heb ik echte, ongespeelde angst
gehoord in de stem van een Sluiper. Enkel daarom al moeten we hem volgen.”
“Bork, de paarden!”
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11
“Ga! Leef en doe wat je opgedragen is!”
De jonge vrouw maakte zich langzaam los van de boom waartegen ze gerust had. De
brandende pijn in haar ogen, haar longen en haar spieren was verdwenen, vervangen door
een sereen gevoel van zekerheid. Slapen deed ze niet meer en dag en nacht hadden het
wezenlijke deel van hun betekenis verloren. De omgeving bestond enkel nog uit beelden die te
vaag waren om een blijvende indruk na te laten, maar Kasheira wist instinctief waar ze heen
moest, alsof de Crypte onlosmakelijk verbonden was met haar diepste wezen.
Niet de Crypte, maar de Svartfels.
Haar hand was verbrand geweest door de hitte van de steen, maar ook die wonden
hadden zich gesloten. De Svartfels gloeide nog steeds, maar minder koortsachtig, en Kasheira
was niet langer zijn slaaf.
Met een schok kwam ze tot stilstand, wankel en knipperend tegen het felle licht.
Schelpen en kleine, scherpe stenen drukten in de versleten zolen van haar laarzen en een
frisse, zoute geur overspoelde haar. Kasheira wiste de tranen uit haar ogen en keek om zich
heen, onzeker nu de dromerige, tijdloze trance verbroken was die haar beschermd had
gedurende — hoe lang?
Wat maakt het uit?
Achter haar liep een land omhoog van lage heuvels, doorschoten met rotsruggen
waarrond her en der dichte bossen oprezen van groene en blauwe dennen. Ver naar het
oosten week het land terug en vervaagde het tot een grijsgeel niets, één met de herfstnevel, en
voor haar, in het noorden, strekte er zich een eindeloze baai uit van rustig, groen water: de
Zee der Ketenen, poort naar de Westelijke Oceaan.
Kasheira staarde, verloren tussen onbegrip en bewondering over een tafereel waarvan ze
nooit de omvang vermoed had, tot een waarschuwende stem haar weer tot de werkelijkheid
riep.
Een honderdtal passen naar het westen eindigde het zandstrand abrupt bij een muur van
rotsen die hoger en hoger oprees in westelijke richting. Centraal in de rotsen, net boven het
wateroppervlak en enkel bereikbaar via een smalle richel, gaapte een kleine, donkere opening.
Het duurde even voor Kasheira begreep dat de grot geen licht binnenliet, ook al verlichtte de
bleke zon de rest van de klippen tot een kil parelgrijs.
Omzichtig als een kat sloop Kasheira naar de opening in de rotsen. Haar blikveld
vernauwde tot enkel de grot overbleef, samen met een echo van de droeve herfstwind die
vanuit de baai de dennen op de heuvels aan het fluisteren bracht.
Zonder aarzeling liep Kasheira langs de smalle richel. Voor de ingang van de Crypte bleef
ze even staan. Een stem leek haar te roepen, een aangename, menselijke stem die niet wilde
dat ze de laatste stap zette. Verward schudde Kasheira haar hoofd. Ze trok haar zwaard en
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ineens waren de rotsen overal om haar heen: een wereld die niets bezat dat door
mensenhanden gemaakt kon zijn.
De wanden waren onbewerkt, maar bevatten toch een patroon, te uitgekiend of te anders
om door een mens gezien te worden. Korstmossen gloeiden wit en levenloos langs de vloeren
en langs het boogvormige plafond, maar toen Kasheira zich omdraaide, was de toegang tot de
Crypte zwart en zag ze niets meer van de zee. Een sluier van nacht was tussen twee werelden
getrokken.
Kasheira drong dieper in de Crypte door en ontdekte andere tunnels, niet een of twee
maar honderden. Allemaal verlicht door hetzelfde bloedeloze licht en geurend op een manier
die ze onmogelijk kon duiden, maar die getuigde van de levende angst die de gangen
bewoonde. Heel even kwam haar het beeld voor ogen van het eindeloze ondergrondse
labyrint van de Rots, maar ze wist dat deze Crypte tientallen, misschien zelfs honderden
malen uitgestrekter was. Toch twijfelde Kasheira niet één keer aan de weg die naar haar doel
leidde. Het zwarte hart van de berg lokte haar, wachtend op de komst van het wezen uit een
eeuwenoude profetie.
In een hoge, ronde kamer lagen de lichamen van een tiental mensen, verminkt door de
onbekende gruwel die onder de grond leefde. Allemaal waren het leden van het
Schemerbroederschap, de groep die Jasson naar de Crypte geleid had om de Svartfels te
zoeken: de legendarische verklaring voor de herkomst van de Schemering.
“Leugens…”
Kasheira bukte zich en doorzocht de kleding van een van de doden. Ze ontweek de
starende, gebroken ogen van de jongeman, maar ontdekte niets dat haar verder hielp.
Daar.
Het lichaam van een oude man met dun, grijzend haar. Hij zat in elkaar gekropen tegen
de verre wand van de ruimte met een blik van pure ontzetting op zijn gezicht. Zijn vingers
omklemden krampachtig een bundeltje perkament.
“Jasson…”
Hoe erg zijn gelaatstrekken ook vervormd waren door wat hij tijdens zijn laatste
ogenblikken had aanschouwd, toch herkende Kasheira hem als de magiër die ze zo vaak in de
Rots gezien had.
Met samengeknepen lippen werkte ze Jassons koude, verstarde vingers los, tot ze het
perkament in handen had. De witte huiden waren volgetekend in een groot en krachtig
handschrift dat helemaal niet paste bij de breekbare figuur tegen de wand van de grot.
Kasheira streek het perkament glad en met bevend hart begon ze te lezen, koortsachtig
bladerend tot ze de gewenste passage vond.
17 (?) octaver
We hebben de Crypte gevonden. De gangen van deze plek doen me aan de Rots denken,
maar niet met de genegenheid die ik voor die plek voel: er huist iets in de wortels van deze
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berg, een kwaad dat me angst aanjaagt. Ik probeer mijn gevoelens te verbergen voor de rest
van de groep, maar ook zij weten dat we hier niet alleen zijn.
We moeten verder gaan. Amra is verdwenen, maar niemand lijkt zich te herinneren
wanneer we haar voor het laatst gezien hebben. Iets lokt ons dieper de berg in. De weg is
duidelijk, al is geen van ons ooit op deze plek geweest en al hebben we maar een vaag
vermoeden van wat er ons te doen staat.
Kasheira trok haar mantel dichter om zich heen en las verder, ademloos het relaas volgend
van de afdaling in de Crypte en de manier waarop het ene expeditielid na het andere
verdween. Het verlies van de broeders leek Jasson slechts oppervlakkig te raken, bezeten als hij
was door het onbekende dat hem wachtte in de ingewanden van de berg. Later pas, toen de
overgebleven expeditieleden de kamer bereikten waar Kasheira zich nu bevond, was de
magiër de gruwelijke werkelijkheid van hun situatie gaan inzien.
… iedereen is dood. Ik heb Adaj weggestuurd met de Svartfels opdat het vervloekte ding
nooit meer kan doen waarvoor het ontworpen is. Mijn broeders zullen een manier vinden om
de steen te vernietigen. Ik hoop dat we op tijd zijn: de wereld verandert, een gevaarlijke,
verraderlijke verandering. Iemand zal vroeg of laat de Svartfels zijn rechtmatige plaats
toekennen.
Ik moet gaan, al weet ik niet of
Jassons verslag brak plotseling af en Kasheira keek verwilderd om zich heen. Er was niets
veranderd in de grot en toch bekroop haar het gevoel dat ze door tientallen onzichtbare ogen
aangestaard werd.
“Iemand zal vroeg of laat de Svartfels zijn rechtmatige plaats toekennen.”
Kasheira borg Jassons aantekeningen weg en liet haar ogen speurend langs de rotswanden
gaan tot ze de tekens zag, diep in de wanden gegroefd, onleesbaar maar vol van een verborgen
boodschap. Kasheira’s vingers volgden de grillige verzen, zoekend naar een betekenis, tot ze
op een leegte stuitten, een schijnbaar onbelangrijke, natuurlijke uitholling in de rotsen.
Gedachteloos, haar ogen gesloten, bracht Kasheira haar rechterhand omhoog, de hand
waarin ze nog altijd de Svartfels geklemd hield. Voor het eerst in tijden was de steen koud en
levenloos, alsof hij wist wat er te gebeuren stond en hij gerust was in de goede afloop.
“Doe het niet.”
“Toch wel, dit is waarom ik hierheen gekomen ben — Ik wil weten!”
“Kijk dan, dwaas!”
Kasheira opende met tegenzin haar ogen en ze staarde in het gelaat van haar eigen
nachtmerrie. De Svartfels bevond zich nog op een handbreedte van de plek waar hij geacht
werd te rusten, maar nu al reageerde de omgeving op de nabijheid van de steen. In plaats van
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de beschreven rotswand dreef er voor Kasheira een ronde, zwarte cirkel, als een verduisterde
spiegel of een nachtelijk meer. Honderden, duizenden stemmen fluisterden haar toe en
moedigden haar aan om de Svartfels zijn plaats toe te kennen. Tranen liepen Kasheira’s
wangen omlaag en haar ademhaling kwam in korte, brandende teugen: doorheen de zwarte
cirkel ving ze beelden op van een plaats die met geen woorden te beschrijven viel, een
werkelijkheid van enkel chaos en pijn.
“Haal je hand weg.”
De gruwelbeelden lokten haar dichter bij de cirkel, dichter bij die andere plaats. Eén stap
nog, en dan —
“Haal je hand weg.”
Kasheira’s lichaam schokte, alsof iemand haar een zwaard in de rug gestoken had. Ze
kreeg het warm en het zweet prikte in haar ogen, maar haar spieren leken verlamd, beheerst
door een onbekende wil.
“Haal je hand weg.”
Langzaam, heel erg langzaam kreeg de stem de bovenhand op de verzoekingen van de
cirkel.
Kasheira sloot opnieuw haar ogen en de beelden van verschrikking maakten plaats voor
andere voorstellingen, beelden die eindeloos doorgingen en haar fascineerden op een manier
die elke ervaring deed verbleken.
“Berg de Svartfels weg. Je weet nu wat het is. Je weet wat ermee gedaan kan worden —
wat jij ermee kunt doen.”
Kasheira dwong haar rechterarm omlaag en verwijderde de Svartfels steeds verder van de
rotswand. Meer en meer beelden overspoelden haar geest en Kasheira glimlachte door haar
tranen heen. Ze wist nu wat de steen was, ze had zelfs een vaag idee over zijn herkomst, over
wat zijn oorspronkelijke identiteit geweest was — voor de vijand hem in zijn macht kreeg.
De vijand.
Ze wist wie de vijand was — wie hij echt was.
Kasheira sloeg verstikt achterover en tuimelde over een van de lijken.
De Svartfels vloog uit haar hand en met een onderdrukte gil dook Kasheira achter de
steen aan. Ze kreeg hem te pakken, trok haar zwaard en dook in elkaar. Haar ogen flitsten
naar de plek waar de zwarte cirkel gehangen had en waar ze nu elk ogenblik verwachtte
Demonen te zien verschijnen.
Niets.
De rotswand was teruggekeerd tot zijn normale toestand, zonder enige herinnering aan
wat er zopas gebeurd was.
Wankel kroop Kasheira recht.
Het licht in de Crypte stierf en hulde alles in een duisternis die elk zintuig verstikte.
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Kasheira dacht dat ze van angst zou sterven toen rondom haar het geluid klonk van dode
ledematen die in beweging kwamen. Ze haalde uit en voelde de kling van haar zwaard in
dood vlees snijden.
Het licht van de rotsen laaide opnieuw op en toen waren ze overal rondom haar: Jasson en
de andere leden van het broederschap — dood en verminkt maar kijkend met een intensiteit
die geen levend wezen kon evenaren. Monden openden zich en zwarte, veelpotige dingen
kropen tussen de lippen naar buiten.
Schreeuwend dreef Kasheira de wankelende lichamen uit elkaar die voor de uitgang van
de grot bij elkaar troepten.
De Svartfels leefde opnieuw en radeloos spurtte Kasheira de eindeloze gangen door, zeker
dat ze de verkeerde afslagen nam, maar tegelijk wetend dat er geen andere uitweg bestond.
“Verder, altijd verder, Sluierwezen.”
Voetstappen achtervolgden haar, strompelende en rennende en kruipende wezens, maar
altijd bleef ze hen voor, onderworpen aan een angst die haar onmenselijke kracht verleende.
Zilte regen sloeg in haar gezicht, gedreven door wind die zong over een lange, witte winter
in het Noorden. Kasheira wist niet waar ze was, maar ze rende verder, huilend en lachend
tegelijk, tot ze vuur zag oplaaien tussen bomen in de nacht. Ze zakte uitgeput op haar knieën
en staarde in een spottend paar ogen: de blik van iemand die in haar alle dwaasheid van de
mens weerspiegeld zag. De blik van een roofvogel.
Een oude stem sprak tot de vogel en Kasheira hoorde het klapwieken van vleugels.
Opnieuw sprak de oude stem.
“Te moe,” wilde Kasheira zeggen, “te moe om te luisteren”, maar de klank van woorden,
van een menselijke stem, deed haar goed en voorkwam dat ze gek werd, of nog gekker dan ze
al was.
Het duurde lang voor de slaap kwam die haar voor korte tijd liet ontsnappen aan de
beelden van chaos en pijn.
De dromen bleven komen, dromen die ze niet wilde zien, over dingen die haar geest
weigerde te aanvaarden. Pijn was er ook, een sidderende pijn die kwam in golven van vuur.
De handen die haar verzorgden waren oud, weinig meer dan een dun, taai leer over
klauwachtige botten.
Later, veel later verdween de pijn en de wereld keerde terug: houten balken en wind die
geurde naar de kleuren van een herfstwoud. Iemand stak een vuur aan en de stroperige geur
van hars vulde de kamer.
Kasheira had niet de kracht om rond te kijken, maar de sfeer in de kamer verontrustte
haar: dit was een plek waar iemand vele eeuwen geleefd had, een plek die elke beweging van
zijn bewoner kende en voorspelde, maar er hing ook gejaagdheid in de lucht.
“De wereld verandert, een gevaarlijke, verraderlijke verandering.”
Kasheira sloot haar ogen en probeerde tevergeefs haar tranen tegen te houden.
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Danakh, Celrain, Aykhala en Kael verlieten de gelagkamer van “De Blauwe Den” door
een zijdeur. Ze volgden Hajo en Bork door een lange, met kaarsen verlichte gang die hen
voorbij een kleine traphal voerde en een aantal deuren die voorzien waren van massieve
hangsloten.
De herbergier ontgrendelde een deur op het eind van de gang en ging hen voor naar de
stallingen, waar de paarden van het gezelschap stonden te snuiven, onrustig door het geroffel
van de regen en de donderslagen die af en toe in de verte hoorbaar waren.
Terwijl Hajo de dieren zadelde, nam Danakh Bork even opzij.
“Je weet wat je te wachten staat als je met één woord rept over vanavond”, siste de Ridder.
Bork knikte verdwaasd: de wijn had hem wat gekalmeerd, maar hij geloofde nog altijd niet
helemaal wat er zich het voorbije uur in zijn herberg had afgespeeld. “De Blauwe Den” had al
heel wat vreemde wezens over de vloer gekregen en voor zijn bestaan als herbergier had Bork
zelf vaak genoeg in twijfelachtige kringen vertoefd. Toch wist hij nu al dat deze Jaarwende
voor altijd in zijn geheugen gegrift zou blijven. Hij vergat Danakh zelfs de gebruikelijke
zilverstukken te vragen voor de geheimhouding van de hele zaak.
Het gezelschap was in geen tijd opgestegen. De stallingen gaven uit op een smerig steegje
dat het viertal naar de straat bracht. Voor de herberg wachtte de rest van de groep: een
vreemdsoortig, gevaarlijk geheel.
“Ik moet weten wat de Poort precies is”, zei Celrain tot Danakh. “Misschien bestaat er een
manier om het gevaar af te wenden.”
“En heb je enig idee hoe dat gevaar eruitziet?”
“Ja. Maar ik moet de Poort met eigen ogen zien.”
“En bid dat mijn vermoeden fout is”, voegde hij er in stilte aan toe.
Danakh richtte zich tot de groep.
“Kriel, jij komt met mij mee naar het kamp. Ik vertrouw erop dat je een weg kent om een
leger ongezien vanuit de Dimskog naar de Svartburg te leiden?”
De dronkaard knikte zwak, verdoofd door de onmogelijke wending die zijn leven opeens
genomen had.
“Ik ken de weg vanuit het dorp naar de burcht”, voegde Te’khal eraan toe. “Als zij” — hij
wees naar Ghazz en Katar —”hun troepen hier kunnen krijgen, breng ik hen er wel heen.”
Tot ieders verbazing begon Danakh te lachen.
“Zelf laat ik me leiden door een dronkaard en mijn bondgenoten plaats ik onder de hoede
van een Seira Tairakh. Waarom ook niet? Katar, Ghazz, hoe snel kunnen jullie hier zijn?”
“Mijn jongens zitten op een mijl of twee ten oosten van de weg”, antwoordde de huurling.
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Katar knikte.
“Snel”, was al wat hij zei.
“Ik wacht jullie op bij de rand van het dorp”, zei Te’khal nog.
“Nou, waar wachten jullie op?” blafte Danakh.
Het tweetal spurtte ervandoor.
“Ik vergezel de magiër naar de Poort”, zei Odrockx. “Ook ik ken de weg naar de
Svartburg van hieruit.”
Danakh knikte goedkeurend.
“Aykhala, ook jij rijdt met Celrain mee.”
De krijgster stond op het punt een opmerking te maken, maar Danakh gaf haar de kans
niet.
“We gaan!”
Rustig trok het gezelschap naar de oostrand van Svartlack. De straten waren nagenoeg
verlaten en niemand in het dorp schonk ook maar enige aandacht aan wat er zich buiten in
het duister afspeelde: het was bijna middernacht en het feest van de Jaarwende bereikte zijn
hoogtepunt.
Rhadgaz, Tural en Borg kwamen aangereden van de helling ten zuiden van de weg.
“De gloed tussen de bomen neemt toe, heer”, meldde Rhadgaz, een grijzende krijger met
een leerachtig gelaat, maar het was duidelijk dat hij zich niet op zijn gemak voelde. “Wat het
ook is, we zijn het niet dichter dan een mijl genaderd — er is kwaad aan het werk in de
Dimskog.”
“Kriel, jij rijdt samen met Tural”, beval Danakh. “Odrockx, jij en Te’khal zijn te voet?”
“Denk maar niet dat we u daardoor zullen ophouden”, verzekerde de Wolfkrijger hem
trots.
“Ik mag het hopen. Vooruit!”
De Ridder zette zijn hielen in de flanken van zijn paard en stoof ervandoor.
Te’khal trok zich terug onder een laag afdak tussen twee huizen en samen met Celrain,
Odrockx en Aykhala keek hij Danakh en de anderen na tot de nachtelijke regen elke
herinnering aan mens en paard verdronken had.
“Nu is het onze beurt”, fluisterde Celrain tegen niemand in het bijzonder.
Hij had een onaangenaam voorgevoel over wat ze in de bossen zouden aantreffen, maar
hield zijn gedachten voor zich.
Moeizaam beklommen de paarden de gladde, modderige helling ten zuiden van de weg en
eindelijk bereikten ze een smal, langgerekt plateau van wuivend gras dat tot Odrockx’ knieën
reikte. Rechts keken ze neer op de huizen. Aanvankelijk was Celrain verbaasd geweest dat het
dorp geen muren bezat en dat er zelfs geen wachters te bekennen waren. Nu begreep hij dat
er in Svartlack weinig te halen viel voor rovers.
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De angst van de inwoners betrof iets dat zich niet door muren of zwaarden liet
tegenhouden. Het hing in de lucht rondom het dorp, een onzichtbare aanwezigheid die de
lucht zwaar maakte en die dingen deed vermoeden die er niet waren. Er deden ongetwijfeld
heel wat sterke verhalen de ronde, maar zeker was dat de Dimskog iets verborg, iets ouds dat
geen sympathie koesterde voor de mens.
“Daar.”
Odrockx’ stem deed Celrain opschrikken. De krijger wees met een van zijn bijlen naar een
plek tussen de bomen in het zuidoosten. Licht filterde tussen de stammen door, nu eens helder
goud van kleur, dan weer een donker rood.
“Snel”, beval Celrain zonder aarzelen.
Hij en Aykhala schoten weg in draf en Odrockx’ korte, stevige benen brachten hem al
gauw naast het tweetal.
“Kun je dit lang volhouden?”
De Wolfkrijger grijnsde onder het lopen.
“De Clans van de IJswouden gebruiken nooit paarden: de paden van ons land zijn smal en
verraderlijk, en trouwens: zie je mij al op een paard kruipen?”
Ondanks alles moest Celrain glimlachen en hij meende zelfs van Aykhala een droge lach
op te vangen.
Verder werd er niet gesproken. Het drietal bereikte de zoom van het woud en als op een
onhoorbaar bevel trokken Celrain en Aykhala hun wapens.
De intensiteit van het licht was toegenomen, maar nog steeds kon de bron niet worden
bepaald.
De ruiters hielden hun rijdieren in en omzichtig waagden de drie zich onder de bomen. Al
snel werd de lucht vervuld van een gegons dat door merg en been sneed. Celrains hoofd ging
aan het tollen en ondanks de kilte van de regen kreeg hij het benauwd warm: het zwarte mana
hing als slijk in de lucht rondom hem.
De paarden waren het duidelijk niet eens met de beslissing van hun berijders om door te
gaan, maar Celrain en Aykhala dreven hun wil door. Steeds trager naderden ze de bron van
de onaardse gloed en van het gegons.
Odrockx mompelde wat in een taal die Celrain niet kende, een bezwering uit het Noorden
wellicht, maar ook de Wolfkrijger ging door. De leden van het kleine gezelschap stopten pas
toen ze ineens op een onzichtbare muur leken te stuiten: afgrijzen overspoelde hen en met een
ruk haalden Celrain en Aykhala de teugels aan. Schuim bruiste tussen de lippen van de
paarden en de dieren trilden voelbaar van angst. Enkel hun ervaring als oorlogspaarden
voorkwam dat ze op hol sloegen.
“Verder, we moeten verder.”
Celrain kreeg de woorden nauwelijks over zijn lippen. Hij steeg af en bond zijn paard
stevig vast aan een boom. Aykhala volgde zijn voorbeeld en samen met Odrockx vorderden ze
tussen de begroeiing.
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De roodgouden gloed was zo krachtig dat de hele omgeving in vloeibaar vuur leek te
dansen. Celrain wierp een vlugge blik op de anderen en wist dat ook zij op het punt stonden
om toe te geven aan een naamloze, overweldigende angst.
“Aaaah!”
Odrockx slaakte een kreet toen het aanhoudende gegons plotseling plaats maakte voor wat
leek op het spottende gefluister van tientallen kinderstemmen.
“Verder”, herhaalde Celrain terwijl hij zijn schouder beetgreep. “Daar!”
De bomen weken uit elkaar en een kleine open plek onthulde een angstwekkend
schouwspel: uit de grond rezen twee stenen horens op, zwart en doorgroefd met duistere
runen. Ongeveer tien voet boven de grond kruisten de punten van de horens elkaar zodat er
een doorgang gevormd werd, een doorgang die gevuld was met een vloeibare massa; magma
dat kolkte en raasde en waarin onophoudelijk gedaanten verschenen en weer verdwenen, vaag
en onbestemd maar bovenal afzichtelijk.
“Een Poort… en waarheen…”
De Adun Luan stond op het punt door zijn knieën te zakken.
Naast hem liep Aykhala wankel vooruit, haar uitdrukking een mengeling van afgrijzen en
fascinatie.
“Wie —” bracht ze hoofdschuddend uit, verdronken in het rode licht.
“De ruiter,” hijgde Celrain, “degene die gisteren… het moet wel.”
“Waar is hij?” gromde Odrockx, zijn benen wijd uiteen, een bijl in elke hand, al dreigde
ook zijn stem het te begeven.
“Aan de overkant… op de plek waar deze Poort heen leidt. Het bouwsel moet aan beide
zijden door runen in bedwang gehouden worden… De Poort is nog niet klaar, maar mijn
macht is verre van toereikend om de voltooiing tegen te gaan.”
“Wat nu?”
Aykhala naderde nog steeds het woedende oppervlak.
“Waar leidt dit heen?”
“Een andere wereld — of een ander heelal. Ik weet niet waartoe deze vijand in staat is.
We moeten maken dat we hier wegkomen voor de Poort voltooid is en de ruiter zijn troepen er
doorheen begint te sturen. Ga niet dichterbij!”
Aykhala wierp hem een bedenkelijke blik toe en liep door. Langzaam, alsof ze in een
trance verkeerde, bewoog ze de palm van haar vrije hand naar het lichtende oppervlak.
“Achteruit, zei ik!”
Celrain reikte naar Aykhala, maar één van de vloeibare gedaanten in het Poortoppervlak
haalde uit met een messcherpe, slangachtige zweep die de krijgster in de zij trof.
Celrain en Odrockx schoten toe terwijl Aykhala kreunend naar achteren geslingerd werd
en ze met een verpletterende klap tegen een boom sloeg.
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“De paarden!” brulde de Adun Luan.
Odrockx begreep dadelijk zijn bedoeling en verdween tussen de bomen.
Celrain tilde Aykhala op. Bloed doordrenkte haar tuniek, maar hij kon haar hier
onmogelijk verzorgen.
De brandende figuren in het oppervlak van de Poort zetten hun dans onveranderd verder.
Niets wees erop dat het incident de maker van de Poort gealarmeerd had: een klein voordeel
waar Celrain enorm dankbaar om was. Hij haastte zich met de gewonde naar de plek waar ze
de paarden achtergelaten hadden, maar een vloek van Odrockx en hoefgetrappel vertelden
hem dat een van de dieren op hol geslagen was.
“Rotbeesten!” grauwde de Wolfkrijger terwijl hij er nauwelijks in slaagde Celrains paard
onder controle te houden.
Van Aykhala’s rijdier was geen spoor te bekennen.
Celrain uitte een verwensing. Hij liet de krijgster voorzichtig op de grond zakken, knoopte
haar tuniek los en grimaste bij het zicht van de wonde: een rafelige snee in Aykhala’s buik die
hevig gloeide toen Celrain haar huid aanraakte. Bloed sijpelde uit de wonde, maar het was
vooral de verontrustende paarse kleur van Aykhala’s huid die de Adun Luan zorgen baarde.
Hij opende zijn reistas, haalde er een hemd uit en scheurde een lange lap stof los die hij strak
rond Aykhala’s middel bond.
“Dat zou het bloeden moeten stelpen. Ik durf mijn macht niet te gebruiken in nabijheid
van de Poort. Bid dat ze het uithoudt tot de Svartburg.”
“Maakt ze een kans?”
“Als ik kan ontdekken wat haar precies verwond heeft.”
Celrain kroop recht en hees zich in het zadel.
“Kun je haar optillen?”
Al was ze bewusteloos, toch kreunde Aykhala zacht toen Odrockx haar aangaf en toen
Celrain haar voor zich uit plaatste.
“We rijden traag: elke seconde kan haar dood betekenen en de Poort is weldra voltooid,
maar een snelle rit betekent haar einde.”
“In orde. De kortste weg naar de Svartburg dus: we vermijden het dorp. Er loopt een
houthakkerspad ten zuiden van Svartlack de Dimskog in. Van daar leidt het in westelijke
richting naar het meer en de burcht. Ik hoop dat Kriel zeker is over die ondergrondse weg.”
“Het is onze enige kans”, antwoordde Celrain somber.
Hij gaf het paard een teken te vertrekken.
“Wie in staat is een dergelijke Poort te creëren, bezit krachten die we voorlopig onmogelijk
de baas kunnen.”
Odrockx keek de magiër scherp aan.
“Ik vraag me af waar u vandaan komt, wie u bent, en wat u weet. U bent niet helemaal
wie u voorgeeft te zijn — ook al had Te’khal uw aanwezigheid voorspeld.”
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Celrain besloot zich niet te laten leiden door de toespelingen van de noorderling.
“Allicht, hij heeft me ontmoet op de Eenzame Weg.”
“U weet best wat ik bedoel”, wierp Odrockx tegen. “Blijkbaar is uw aanwezigheid de
Andere Kant niet ontgaan. Onze komst wordt meer bepaald door uw aanwezigheid dan door
die van Danakh en zijn leger.
Hierheen.”
Ze trokken in westelijke richting door het woud en Odrockx leidde Celrain een smal,
kronkelig pad op.
“Hoe komt het dat je deze omgeving zo goed kent?”
“We houden ons hier al een paar dagen op. Goed om de boel wat te verkennen. Iets met
een voorgevoel van Te’khal over mogelijke complicaties.”
Celrain wierp een bezorgde blik op Aykhala: ze begon te ijlen en rolde met haar hoofd,
opgejaagd door een onzichtbare gruwel. De magiër plaatste een hand tegen haar slaap: ze had
koorts, hoge koorts, en hij hoopte dat ze de Svartburg snel bereikten.
Odrockx keek met lichtende ogen naar hem omhoog.
“U weet echt meer — meer dan wij of dan Danakh, meer dan iedereen. Maar zelfs u bent
niet zeker van de betekenis van dit alles, of van uzelf.”
Celrain glimlachte: hij betrapte zichzelf erop dat hij de Wolfkrijger best mocht.
“Je bezit de verontrustende gave om te zeggen waar de dingen echt op slaan, Odrockx.”
De baardige man liet een geluid horen dat voor een lach kon doorgaan.
“Een eigenschap die je snel kweekt in de IJswouden, magiër. Het Noorden is mooi maar
onverbiddelijk. Wie niet eerlijk is tegenover zichzelf en tegenover zijn Clangenoten wacht
enkel een vroegtijdige dood.”
Odrockx zweeg en een tijdlang luisterden beide mannen naar het geroffel van de regen op
de dennennaalden. Een verre donderslag weerklonk af en toe vanuit het oosten, maar verder
verstoorde niets de naargeestige eenvoud van de nacht.
“Je vraagt me niet wie ik ben, of hoe en waarom ik bij Danakhs leger terechtgekomen
ben”, verbrak Celrain de stilte.
“Ik neem aan dat ik de eerste ben om je dat geheim te laten?”
“Inderdaad.”
“Misschien omdat ik weet dat je mij alles zult vertellen als de tijd er rijp voor is. Blijkbaar
weet Te’khal meer dan ik. Ik vraag me af waarom hij jou een wezen noemde dat niet van deze
wereld is.”
“Omdat het de waarheid is, al had hij die niet in de herberg moeten verkondigen.”
Odrockx’ gezicht verried niets van zijn gedachten. “Ook goed. Nu, Danakh lijkt je te
vertrouwen — hij hecht in elk geval genoeg waarde aan je oordeel — en daar kan ik mee
leven, voorlopig.”
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“Je vertrouwt Danakh?”
De kleine krijger knikte.
“Ik ken hem. Hij is opgeleid door de Clans van de IJswouden.”
“Wat? Hoe kom je daarbij?”
“Iemand heeft hem naar het Noorden gebracht: een magiër.”
“Ben je zeker?”
“Zoiets vergeet je niet. Ik ben ouder dan je denkt, Celrain. Ik heb Danakh gezien toen hij
nauwelijks kon lopen.”
“Je hebt hem zien opgroeien?”
Odrockx’ ogen vernauwden zich.
“Mijn Clan heeft hem leren vechten! Niemand kende de magiër die Danakh bij ons
bracht. Hij liet niets los over het waarom, ook niet toen hij hem jaren later kwam ophalen. De
jongen had een taak. Iedereen voelde dat hij sterk was.”
Celrain dacht terug aan het verhaal dat Danakh hem verteld had over zijn vroegste
herinneringen, zijn tijd als huurling in het Noorden. Odrockx’ bewering kon kloppen.
“Het gebeurt wel vaker,” ging Odrockx verder, “magiërs die kinderen bij de Clans brengen
om hen te laten opgroeien in de harde wereld van de IJswouden, ver van de aandacht van
Grensheren, de Markheer of de Kerk. Ik neem aan dat de magiërs hun redenen hebben om
achteraf de herinneringen van de kinderen aan te passen of weg te wissen. Een smerige zaak,
als je ’t mij vraagt, maar ik ben geen magiër.”
“Danakh weet niets meer over zijn tijd bij de Clans”, gaf Celrain toe.
“Maar waar komt hij oorspronkelijk vandaan?” voegde hij er in stilte aan toe. “Iemand
moet geweten hebben dat het kind een wezen van de Schemering was. Maar waarom al die
moeite doen? Waarom hem niet gewoon naar het Schemerbroederschap sturen? Waarom het
kind naar het Noorden brengen?”
Het antwoord dat hem te binnen schoot, deed Celrain huiveren.
“Iemand moet hebben beseft dat het Schemerbroederschap geen veilige plek was — of
niet de juiste plek. Iemand moet hebben voorspeld welke taak Danakh nog zou krijgen, wat
zijn mogelijkheden waren. Vraagtekens, altijd maar vraagtekens. Is iets op deze wereld echt
wat het lijkt?”
Een gedempte kreet van Odrockx onderbrak zijn gedachtegang en Celrain keek
gealarmeerd op.
Voor hem eindigde het pad in een diep, komvormig dal met middenin het meer van
Svartlack. De modderige oevers van het meer liepen zacht af naar het water, een stil, grijs
kleed waaruit de ruïnes van de Svartburg onheilspellend omhoogstaken.
“Een vreemde plek”, bromde Odrockx tussen zijn tanden. “Ze beviel me al niet toen ik ze
voor het eerst zag en ik kan niet zeggen dat mijn mening veranderd is.”
“Dan hoop ik maar dat Te’khal een heel goede reden heeft om die Kriel te vertrouwen.”
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“Voor zover ik weet, vertrouwt Te’khal nooit iemand.”
De burcht was ooit een machtig bouwwerk geweest, maar nu, omringd door eindeloze
dennenwouden die dropen onder de weemoedige, nachtelijke neerslag, had het meer weg van
een aangevreten skelet. Hier en daar gaapten openingen in de muren: donkere wonden,
veroorzaakt door ontzagwekkende wapens uit tijden die geen mens zich herinnerde.
Een wal van aarde, brokstukken van muren en versplinterde balken leidde van de oever
naar de resten van het poortgebouw.
Celrain stuurde zijn rijdier langzaam over het ruwe oppervlak tot hij bij de openstaande,
vermolmde poort kwam. De binnenplaats strekte zich voor hem uit, grauw als de hemel en
omgeven door vervallen stallingen en andere bijgebouwen. Een zeldzame scheur in het
wolkendek liet een straal maanlicht door en plassen water glansden wit in de gebarsten stenen
van het plein.
Celrain betwijfelde of hij ooit een plaats gezien had die zo doods leek, zo ver weg van alles
wat leefde. In de burcht heerste een leeftijdloze dood, een leegte die er al te lang hing om nog
te treuren om wat verloren was. En toch… toch was er nog steeds iets aanwezig: de bron van
de subtiele, dreigende sfeer die de Dimskog bedrukte.
“Geen wonder dat de Svartburg een slechte naam heeft”, dacht Celrain luidop.
Aykhala kreunde zacht.
“Ze moet hier weg”, zei Odrockx. “Daar. Aan de overkant van de binnenplaats. Het dak
van dat gebouw lijkt me nog in redelijke staat.”
Celrain knikte goedkeurend en begon het plein over te rijden. Zijn aandacht werd
getrokken door een bouwwerk dat ooit de hoofdtoren van de burcht geweest was en hij
meende een beweging op te vangen achter een scheur, hoog in een van de muren — een
dansende witte vlek te midden van zwart.
“We zijn hier niet alleen”, siste hij.
Odrockx volgde Celrains blik, maar de toren bleef stil, een massieve, grauwe rechthoek
die opstak uit de ruïnes als een onmogelijke grafsteen.
“We moeten voortmaken”, mompelde Celrain. “Zodra ik Aykhala verzorgd heb,
verkennen we de omgeving.”
Odrockx knikte zwak en volgde de magiër naar het gebouw aan de overkant van het plein.
“De stilte van de IJswouden in de schemering vervult me altijd met een ongekende rust,
maar deze leegte bezorgt me koude rillingen. Ze is… onnatuurlijk.”
Ze hadden de hal bereikt en de woorden van de noorderling galmden onnatuurlijk luid in
de lege ruimte.
Door een paar kleine ramen was de stukgereten buitenmuur van de burcht zichtbaar.
Celrain staarde een ogenblik naar de akelige resten en vroeg zich af welke wapens een
dergelijke verwoesting aangericht hadden.
De Wolfkrijger onderwierp de vele zijkamers van de hal aan een vlug onderzoek en
Celrain tilde Aykhala van het paard. Hij verzamelde wat dood hout: vermolmde resten van
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wat eens banken en tafels geweest konden zijn. De spreuk die hij zocht was kinderspel en na
enkele ogenblikken brandde er een klein vuur bij de ingang van de ruimte.
Hij legde Aykhala op haar rug bij het vuur, knoopte het verband om haar middel los en
inspecteerde de wonde.
“Zal ze het halen?”
“Ze moet. Ik zal al het mogelijke doen. Schrik niet van wat je te zien zult krijgen.”
Odrockx slaakte een gesmoorde vloek toen de trekken van de oude, rimpelige
magiërfiguur ineens vervormden en er een slanke, donkere gedaante tevoorschijn trad.
“Dus Te’khal had gelijk.”
“Ja. Maar ik kan onmogelijk mijn menselijke gestalte aanhouden terwijl ik Aykhala
probeer te redden.”
De Wolfkrijger schudde langzaam het hoofd en knipperde met zijn ogen.
“Uiteraard.”
Hij bleef zijn bijlen in de aanslag houden en week een paar passen achteruit.
De rune in Celrains voorhoofd begon te gloeien en langzaam, met ongewone
terughoudendheid, plaatste de Adun Luan zijn handen op Aykhala’s wonde.
Een vlakte, eindeloos, gebarsten zwart onder een bloedrode hemel waar zwevende
eilanden elkaar bestreden met slangen van vuur en gif. Twee oranje manen hingen in de lucht,
pokdalig en onmogelijk groot, en overal weerklonk een geluid als van reusachtige karrenwielen
die roestig knarsten.
“Goede Zielen, wat is deze plek?”
“De plaats achter de Poort, dwaas. Welke waanzin heeft je mij hierheen doen volgen?”
“Aykhala?”
Haar stem was precies zoals hij zich herinnerde — arrogant, brandend met een innerlijk
vuur dat sprak van haat. Maar waar was ze?
Celrain probeerde zich om te draaien, probeerde haar te zoeken, maar zijn lichaam gaf
geen gehoor aan zijn bevelen. Een enorm gewicht bedrukte zijn borst en de magiër verzette
zich krachteloos.
“Maak dat je hier wegkomt!”
Nee, het was geen haat, wist hij nu: Aykhala’s stem werd verstikt door de pijn van een
vreselijke inspanning.
“Aykhala? Waar ben je?”
En ineens was hij daar, op een van de rotseilanden in de bloedende lucht, nee, op het
grootste eiland, het grootste van deze wereld, van dit heelal, met rondom zich duizenden en
nog eens duizenden bewegingsloze gestalten, krijgers in zwarte pantsers, behangen met
schedels en rottende hoofden van mensen en andere wezens. Maar geen van de krijgers zag
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hem, allemaal waren hun emotieloze blikken gericht op iets achter hem, iets dat hij niet kon
zien, iets dat hij niet wilde zien, maar dat zij vereerden, maar dan zoals enkel de doden
konden vereren, ontzag zonder liefde of haat, krachtig maar koud, koud als de rots onder zijn
voeten. En ergens in hem laaide het verlangen op om zich om te draaien, om de onbekende
gruwel onder ogen te komen, een gruwel waarvan hij wist dat het zicht ervan de dood
betekende.
“Weg hier!”
Iets sleurde aan hem, trok aan de grenzen van wat hij was, dwingend en gejaagd. Hij viel
achteruit, door de rots onder hem, door zwarte steen die poreus was als koraal en waar
lichtende insecten wroetten en zich voedden met het versteende vlees van wezens die ooit de
zwevende eilanden bewoond hadden, maar die nu verbannen waren naar een plaats waar
niemand over sprak. Een geluidloze schreeuw ontsnapte aan zijn lippen en hij was verloren,
zonder gevoel van richting, zonder begrip van zijn eigen bestaan, tot de rots ineens wegviel en
er boven hem een langgerekte klaagzang aanhief en hij door het rode licht omlaag tuimelde,
door licht dat zo dik was dat hij het kon drinken, en met de grond die als een zwarte
honingraat op hem af stevende, tot —
Water.
Proestend schoot Celrain overeind.
Odrockx zat gehurkt voor hem, een waterzak in zijn handen.
“De Sneeuwwolf zij geprezen. Ik dacht dat ik jullie allebei kwijt was!”
“Aykhala? Is ze — ?”
“Ze slaapt, rustig. Maar het leek even alsof jullie allebei begonnen te… vervagen.”
Celrain veegde afwezig zijn gezicht droog.
“Vervagen…”
Hij kroop overeind, zijn spieren protesterend, alsof hij zopas met een strijdhamer bewerkt
was. Dadelijk zag hij de verandering die in Aykhala was opgetreden: de pijn in haar
uitdrukking was verdwenen, vervangen door een opmerkelijke sereniteit.
“Ze is ontsnapt — en ze heeft ook mij gered.”
Odrockx kwam dichterbij.
“Ontsnapt aan wat?”
Celrain schudde zijn hoofd.
“Een wereld achter de Poort, iets wat haar had opgeëist, ik weet het niet. Ik vermoed dat
mijn komst haar een ontsnappingsroute gaf, al was ik ongetwijfeld verloren geweest als ze mij
niet met zich had meegenomen.”
Hij knoopte zijn mantel los en dekte de krijgster toe.
“Ze heeft rust nodig. We laten haar hier tot Danakh en de anderen aankomen.”
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“Laten we haar hier achter? Ik wil best die toren eens onderzoeken, maar…”
“Ja. Leeft er nog iets in de Svartburg, dan is het daar. De rest van deze vesting is dood.”
Het tweetal verliet de hal en haastte zich tussen enkele naargeestige bijgebouwen door.
De toren was gebouwd tegen de westmuur van de burcht, een ruw, vierkant gedrocht dat
met zijn verwoeste top de lucht instak als een zwarte, rottende tand. De weinige ramen lieten
boogschutters toe de volledige binnenplaats te bestrijken en de toegang tot de toren zat
minstens veertig voet boven de grond. Een smalle, half afgebrokkelde trap wond zich als een
slang om het gebouw. Odrockx sprong met zekere bewegingen van de ene trede naar de
andere, terwijl hij met het heft van een van zijn bijlen de stevigheid van de stenen testte.
Celrain volgde voorzichtig en verbaasde zich over de lichtvoetigheid van de kleine, brede
man voor hem. Aan de westkant van de trappen hielden ze allebei even stil: het water van het
meer lag hier vlak onder hen en erachter doemde de Dimskog op, grijs, dicht en onneembaar.
“Laten we verder gaan voor een van ons omlaag tuimelt”, bromde de Wolfkrijger. “Dat
water bevalt me niets.”
Ze zetten hun klim verder en bereikten even later de kleine, donkere toegang tot de toren.
Voor Celrain hem kon tegenhouden, sprong Odrockx met getrokken wapens naar binnen.
De Adun Luan onderdrukte een verwensing en volgde hem het duister in. Celrain snakte
naar adem bij het tafereel dat voor hem uitgespreid lag. Hij en Odrockx bevonden zich op een
smalle, stenen richel die binnen de toren langs de vier muren liep. Ooit had het gebouw
meerdere verdiepingen geteld, maar de houten vloeren waren weggerot en ingestort. Een
holle, stenen koker was al wat restte. Regen droop langs de muren en vormde in de diepte een
lugubere poel waaruit tientallen lichamen oprezen, dood sinds eeuwen, maar niet vergaan.
Duistere ogen staarden omhoog in wassen gezichten en de lange, grauwe gewaden van de
doden klapperden mistroostig in de wind die door de toren huilde. De monniken — want dat
waren ze, besefte Celrain — hadden geen handen en hun polsen waren dik omzwachteld.
“Ze offerden zich op.”
Beide mannen draaiden zich razendsnel om. Op de richel rechts van hen stond een van de
monniken.
Celrain verkilde bij de aanblik van de man: zijn ogen waren uitgestoken en net zoals bij de
doden eindigden zijn armen in stompen.
De monnik lachte, een verrassend geluid uit de gebroken, tandenloze mond.
“Wees gerust, ik zal jullie geen kwaad doen.”
“Hoe kunt u ons zien?” snauwde Odrockx.
De monnik lachte opnieuw.
“Er zijn veel manieren om te zien, man van het Noorden. Laat die bijlen zakken voor je
mij of je vreemde gezel pijn doet.”
“Je bent een magiër”, merkte Celrain voorzichtig op.
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De monnik diende de aether en zijn mana was krachtig, een diepe, rustige poel, maar ook
moe.
“Je vecht tegen iets, erg lang al.”
“Dus je voelt het, vreemde bezoeker? Je weet wat ik — wij — hier doen?”
In een hulpeloos gebaar haalde hij zijn schouders op.
“Eeuwenlang heeft mijn Orde binnen de muren van het kasteel geleefd, werkend en
levend bij de gratie van de heer van Svartlack. Onze Orde was er een van helers, maar het
waren rustige tijden, en dus legden we ons toe op het verzamelen van kennis. Maar ik zie dat
u haast hebt. Weet dat de Oude Vijand zijn weg zocht in de geest van de laatste burchtheer, en
dat er uiteindelijk strijd geleverd werd tussen onze Orde en de heer en zijn schepsels. Toen we
zijn leger versloegen, vluchtte hij naar de tunnels die naar het westen leiden. Nog altijd
vechten wij tegen zijn wil — en dit zijn slechte tijden. De Oude Vijand roert zich en donkere
dingen werken zich omhoog uit de diepten van de aarde.”
“Maar u bent de laatste overlevende,” riep Odrockx uit, “de andere monniken zijn dood!”
“Ja, IJskrijger, maar toch is er iets dat hen tegenhoudt, een taak die nog vervuld moet
worden voor hun Zielen naar de Andere Kant kunnen vertrekken. Voor mij geldt hetzelfde.
Eeuwen geleden hieuw een van onze broeders ons allemaal de handen af, zodat we onszelf
niet kunnen doden tijdens de strijd met de wil van de burchtheer. Hij toont ons vreselijke
dingen, dingen die geen levend mens kan zien zonder gek te worden, maar ik ben erin
geslaagd mijn ogen uit te steken. Het helpt.”
Celrain zweeg terwijl de woorden van de monnik langzaam tot hem doordrongen.
Al die eeuwen, al die eeuwen van gruwel, en nog is hij niet gek.
“Wij moeten de tunnels naar het westen ingaan.”
De monnik scheen even te luisteren naar het geraas van de regen boven hen.
“Ik weet het. Jullie zijn met velen en de Orde zal jullie ontvangen zoals ze met iedereen
doet die de Oude Vijand slecht gezind is. Maar het gevaar volgt jullie: een gevaar dat geen
slaap nodig heeft en dat niet van deze wereld is. Eens je onder de grond bent, taant de macht
van mij en mijn broeders snel. In het donker is er niemand meer om je te beschermen. De
voorbije eeuwen heeft niemand de tunnels nog betreden, niemand behalve de burchtheer en
af en toe een paar gekken of landlopers uit Svartlack. De meesten van hen keren nooit terug.
Ik vrees voor je leven, vreemde bezoeker, ook al ben je een machtige magiër.
Maar je zaak is goed en de Orde bidt voor een behouden afloop van je reis. Ga nu: je
gezellen zijn in aantocht — en het gevaar.”
Danakh hield zijn paard in en gaf het bevel te stoppen. Achter hem kwam de rij ruiters en
voetsoldaten tot stilstand met een zacht gerinkel van wapens en maliënkolders. De regen en de
wind waren een stuk heviger geworden en in het oosten dreunde onophoudelijk de donder.
Aan weerszijden van het smalle, bochtige pad zwiepten de dennen heen en weer. Af en toe
gloeiden de toppen van de bomen als witte speerpunten, verlicht door een bliksem die niet van
deze wereld leek.
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Danakh wierp een schattende blik op Kriel en beval de dronkaard hem te volgen. Een
kwartmijl verder verbreedde de modderige weg zich en de Ridder stopte toen hij de Svartburg
zag, dreigend en sinister als een geopend graf.
“Heer Danakh…”
De Ridder keek geërgerd om, maar zijn ogen werden groot toen hij merkte wat Kriels
aandacht getrokken had: een tweetal mijl naar het oosten kleurde het hemelgewelf
donkerrood. Scherp afgetekend tegen de gloed stegen zware, inktzwarte rookwolken omhoog
om dan opgeslokt te worden door het nachtelijke niets.
“Svartlack brandt”, hijgde Kriel schor.
In de verte weerklonken ontploffingen.
“Ghazz en Katar”, gromde Danakh.
Met groeiend ongemak zag Kriel hoe de kaakspieren van de Ridder zich spanden.
“Wacht hier.”
Nog voor Kriel kon protesteren, was Danakh al naar het leger gedraafd.
“Iedereen volgt mij naar de burcht. Aoran, jij rijdt met Kriel naar Svartlack. Het dorp
wordt aangevallen. Aan de ontploffingen te horen, is Ghazz al in het dorp. Maak dat hij en
Katar daar wegkomen en breng hen naar de Svartburg. Ga!”
Toen hij bij het meer kwam, hield de Ridder zijn paard in. Hij kreeg het onaangename
gevoel dat de Svartburg op hem wachtte, zoals een spin die in de woestijnlanden van het
Gouden Rijk leefde en die valkuilen groef waarin ze zich geduldig terugtrok.
“Bah!”
Kwaad rukte Danakh de helm van zijn hoofd, zodat de regen de akelige voorstellingen uit
zijn vermoeide geest kon verdrijven. Het leger gleed als een grijs monster de Dimskog uit. De
ruiters bereikten de wal als eersten en zochten een weg tussen de verraderlijke brokstukken.
“Je wordt oud, Ridder”, vermaande Danakh zichzelf, ergens hopend dat iemand hem
gehoord had en het tegendeel zou beweren.
Staal flikkerde flets in de mistroostige duisternis en in het oosten klonk opnieuw het doffe
geluid van ontploffingen. Het geluid van honderden voeten die over de wal denderden,
vermengde zich met een nieuwe reeks explosies, dichterbij nu, en de Ridder hield aandachtig
het pad in de gaten dat Kriel en Aoran genomen hadden.
Hij trok zijn zware strijdbijl toen het tweetal kwam aandraven tussen dennen die rood
opvlamden als reusachtige toortsen. Kriel probeerde wanhopig zich aan Aorans zadel vast te
houden en hij leek tegelijk Danakh te willen waarschuwen voor een nog onbekend gevaar.
Schuimbekkend kwam Aorans paard naast de Ridder tot stilstand. Kriel tuimelde de
grond op en talloze gedaanten zwermden de bossen uit voor een van de mannen de kans
kreeg iets te zeggen.
“Ghazz en zijn bende”, hijgde Aoran.
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De huurlingen liepen nog een honderdtal voet verder, draaiden zich om en haalden
allemaal erg grote, erg ingewikkeld uitziende wapens tevoorschijn.
“Goede Zielen, ze hebben knalbuizen en bliksembussen bij zich”, fluisterde Danakh.
Hij kreeg de tijd niet om van zijn verbazing te bekomen: een tweede groep krijgers maakte
zich los uit de schaduw van de Dimskog. Hun bewegingen waren doelgericht, als katten in het
duister.
“Katar. Ze hebben het gehaald.”
De woorden van de Ridder gingen verloren in een geweldig gebulder: de Slangkrijgers
naderden de huurlingen tot op een tiental passen en lieten zich in het gras vallen. Op dat
ogenblik kwamen Ghazz’ wapens in actie. Knalbuizen slingerden hun explosieve lading met
een vreselijke klap de lucht in en bliksembussen vulden de nacht met verzengende,
oogverblindende vuurstormen.
De eerste rij bomen van de Dimskog werd volkomen aan flarden geschoten en terwijl
Danakh worstelde om zijn rijdier onder controle te houden, meende hij allerlei enthousiaste
kreten uit het huurlingenleger te horen opstijgen. Een paar van Ghazz’ troepen waren door de
kracht van hun eigen wapens achterovergeslagen, maar dat kon hun geestdrift niet drukken.
Tussen de bomen wankelden enkele brandende gestalten, maar Danakh bemerkte ontzet
dat het gebruikelijke gejammer van de stervenden geheel ontbrak.
“Ze hebben hun opmars gestuit, voorlopig dan toch”, fluisterde Aoran. “En daar komt
Te’khal.”
Danakh zocht tussen de vlammen en de stinkende dampen en ontwaarde inderdaad de
kleine, magere gestalte van de Sluiper.
“Aoran, wat heb je gezien? Wat is er door die Poort gekomen?”
De jonge officier schudde zijn hoofd en wees naar de soldaten die op hen afgestormd
kwamen. In een oogwenk stonden Katar, Ghazz en Te’khal bij Danakh.
De huurlingenleider worstelde met iets dat de Ridder meende te herkennen als een
ontwrichte knalbuis en de pinnen van Katars harnas hingen vol bloed en huidresten.
“Ze haalden ons in toen we Svartlack naderden”, verklaarde de Slangkrijger zonder
kenbare emotie. “Eén deel van hun leger nam het dorp voor zijn rekening. De rest kwam
achter ons aan.”
Danakh vloekte binnensmonds.
“Een leger van wat?”
“Dingen van een andere wereld”, verklaarde Te’khal. “Blijkbaar is Celrain er niet in
geslaagd het gevaar lang tegen te houden.”
“Bid dan dat we hem in de burcht vinden”, brieste Danakh.
“Ze komen!” brulde Ghazz.
Danakh zag nog net hoe honderden gedaanten uit de vlammenzee tevoorschijn kwamen,
geheel ongevoelig voor de vlammen die aan hun pantsers likten.
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“Houden we hier stand?” vroeg de Slangkrijger.
“Nee, ze zijn met te veel.”
Danakh richtte zich tot Ghazz.
“Nog één salvo en dan trekken we ons terug in de burcht. Katar, jij en je Slangkrijgers
nemen positie in bij het poortgebouw. Vooruit! Jij ook, Te’khal!”
Katar boog en als een schaduw trokken de zuiderlingen de wal over.
Ghazz tuurde gespannen naar de rij van stille, brandende gestalten die de vlakte
overstaken. De vijand rukte op met een dodelijke kalmte en de huurling wenste dat ze meer
vaart zouden maken. Alles om hen meer op mensen te doen lijken.
Toen de eerste vijanden de onzichtbare lijn overstaken die Ghazz getrokken had, gaf hij
het teken.
Het inferno dat zijn troepen ontketenden, deed de grond onder zijn voeten beven.
Vijandelijke soldaten werden als stropopjes aan stukken gereten, maar hun medekrijgers
zetten de opmars ongewijzigd verder.
“Terugtrekken naar de burcht!” beval Danakh. “Ghazz, ik wil die wal vernietigd zien
zodra iedereen binnen is!”
De huurling salueerde en leidde zijn troepen de wal over, zijn gezicht vertrokken in een
wrede grijns.
Danakh, Aoran en Kriel verlieten als laatsten de oever terwijl de striemende regen het
vuur van de ontploffingen doofde. De Ridder draaide zich met getrokken bijl om zodra hij de
twijfelachtige bescherming van het poortgebouw bereikt had, maar zwarte roetdampen
onttrokken de vlakte rond het Svartlack volledig aan het zicht. Achter Danakh was de doodse
leegte van de binnenplaats omgetoverd tot een chaos van mensen en paarden. De Ridder
steeg af, gaf de teugels van zijn paard aan Myrith en droeg de schildknaap op het dier onder
de grond in veiligheid te brengen. Daarna stuurde hij boogschutters de muren op terwijl
Ghazz vier van zijn mannen beval hun knalbuizen opnieuw te laden. De vier namen stelling
tussen de resten van de slotpoort en richtten hun wapens op een punt van de wal een vijftigtal
voet buiten de muren.
“Toe maar!” brieste Ghazz.
Als één man drukten de huurlingen af en met het een geraas als van een opstekende
orkaan scheerden vier lichtende projectielen naar hun doel. Een groot deel van de wal —
aarde, hout, steen en al — werd als door een reuzenhand omhooggedrukt en onder luid
gekraak en gesis kwamen de brokstukken her en der in het meer terecht. Gejuich van de
boogschutters op de muren bevestigde de hoop dat de toegang tot de Svartburg grotendeels
was weggeblazen en Ghazz’ krijgers sloegen elkaar bemoedigend op de schouder.
“Twintig zwaardvechters naar het poortgebouw!” dreunde Danakh boven het geroep uit.
“Ghazz, ik wil vijf van jouw kerels en vijftien Slangkrijgers bij de ingang. Niet één vijand
bereikt de binnenplaats tot het leger helemaal onder de grond zit! Sigmar, Kragg!”
De ogen van de twee officieren droegen zwarte kringen en ondanks hun trotse houding
was duidelijk dat ze de uitputting nabij waren.
124

“Jullie leiden de aftocht”, beval Danakh op gedempte toon. “Geen tegenwerpingen. Kriel
kent de weg onder de grond, maar ik wil niet dat de troepen het gevoel krijgen dat ze achter
een dronkenlap aanlopen. Ik verwacht dat alles snel en in stilte verloopt. Begin eraan! Aoran,
jij ook!”
De drie salueerden en renden weg, intussen snel bevelen uitdelend.
Opvallend snel maakte de verwarring op het binnenplein plaats voor een georganiseerde
aftocht en het grootste deel van het rumoer stierf weg. Iedereen werd zich bewust van een
onaangename stilte die vanuit het omliggende woud de muren besloop en de burcht
binnendrong. De boogschutters op de muren tuurden tevergeefs door het regengordijn en de
soldaten in het poortgebouw begonnen zacht onder elkaar te mompelen.
“Verdomd, waar wachten ze nog op?” brieste Danakh.
Hij begon te ijsberen maar hield op toen hij Celrain en Odrockx zag naderen.
Odrockx’ gezicht stond grimmig en Celrain liep met vermoeide passen. Zijn lange mantel
was verdwenen en hij droeg een leren pantser met stalen beenkappen en zwartgelakte maliën.
Lange lokken zilvergrijs haar hingen kletsnat tegen zijn gezicht, maar hij nam niet eens de
moeite ze achterover te strijken.
“Blij jullie te zien! Waar is Aykhala? En wat ben je te weten gekomen over de Poort?”
“Meer dan ik gewild had. Aykhala is gewond geraakt — maar ze is in veiligheid, in de
tunnels. Ik heb Te’khal met haar naar beneden gestuurd.”
Danakh zocht een ogenblik naar een passende reactie, maar kon enkel het hoofd
schudden. “Wat is er met de Poort?”
“Enkel dat we onmogelijk hier stand kunnen houden tegen wat er op ons afkomt. Ik heb
nooit geweten dat één magiër in staat was een dergelijke… constructie te scheppen.”
“De ruiter op het witte paard?”
Celrain knikte afwezig, zijn ogen elders, ver weg, hun gloed gedoofd door vermoeidheid en
iets dat Danakh niet kon duiden.
“Ze komen”, fluisterde de Adun Luan. “Volg mij, snel.”
“Komt er nog wat van?” geeuwde Ghazz toen het drietal zich bij hem en Katar voegde.
Er waren nauwelijks honderd soldaten in de tunnels verdwenen toen de stilte als een
verstikkende deken op de Svartburg neersloeg. Krijgers met ervaring in tientallen veldslagen
staarden verslagen in het rond, zoekend naar de oorzaak van de irreële angst die hen
aangreep. Paarden steigerden, trapten naar hun begeleiders en braken los uit de colonne die
wachtte voor de nauwe toegang tot de kerkers.
“Verdomd nog aan toe…”
Danakh greep zijn strijdbijl zo hard vast dat zijn handen pijn deden en hij hoorde hoe
Celrain zijn zwaard trok.
Voor de troepen op de muren en bij de poort voltrok zich een walgelijk schouwspel: uit het
water van het Svartlack rezen dikke, levende pilaren op, zacht pulserend met aders waarin
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talloze kleine, insectachtige wezens zwommen. De pilaren ondersteunden een brugdek van
schedels, bij elkaar gehouden door speren waaraan vaandels flapten van verbrande huid,
beschreven met afzichtelijke runen.
De rook op de vlakte trok volledig weg en onthulde een leger van honderden, duizenden
stille gedaanten die met emotieloze, grijswitte ogen de zielen doorgrondden van de soldaten in
de burcht. Hun wapenrusting was bruin gelakt en rijen van doffe, zwarte edelstenen zorgden
samen met onaardse insignetekens voor versiering. In plaats van zwaarden droegen de krijgers
zeisen en hamers, zware, roestige tuigen voorzien van weerhaken en nagels.
Heel even leek er aan alle leven een eind gekomen te zijn. Niemand in de Svartburg
bewoog, verlamd door de aanblik van een onafwendbare dood.
Toen begonnen de krijgers hun opmars. Rustig betraden ze de brug, hun wapens gericht
op de vijand binnen de muren.
Ghazz ontwaakte als eerste uit de doodstrance.
“Breog ut Tyrbrad!” dreunde hij, de strijdkreet van zijn thuisland.
De knalbuis van de huurlingenleider braakte vuur en een twaalftal vijandelijke krijgers
werden aan flarden geblazen. Hun stille opmars werd echter nauwelijks gestuit: zonder
aarzeling klauterden de overlevenden over de smeulende resten van hun voorgangers.
Toch had Ghazz’ aanval de andere verdedigers bij zinnen gebracht. Vlammen sprongen
als lichtende slangen uit de bliksembussen en ze zetten de rangen van het aankomende leger in
lichterlaaie.
“Boogschutters!” bulderde Danakh.
De eerste gedaanten wankelden uit de vlammen tevoorschijn en stortten het water in,
geveld door de pijlen van de verdedigers.
Danakh zweette hevig en werd meegesleurd door een gevoel van opwinding dat hem
telkens aangreep bij het begin van de strijd. Nooit eerder had hij tegenover dergelijke
nachtmerrieachtige troepen gestaan, maar op dit ogenblik maakte het hem allemaal niets uit.
Hij klapte het vizier van zijn helm omlaag en tekende met een vinger de rune van aether voor
zich in de lucht. De hele omgeving straalde plotseling met een teveel aan licht en Danakh
voelde het mana door zijn lichaam stromen, koud als het niets tussen de sterren en heet als de
sterren zelf. Eén deel van zijn bewustzijn versterkte het Lichtschild rondom hem terwijl de rest
de overvloed aan wit mana trachtte te controleren, klaar om op het juiste ogenblik een
helende spreuk te lanceren.
“Bereid je voor.”
Celrains stem was kalm en zelfverzekerd, heel anders dan de aanblik die de Adun Luan
schonk.
Danakh gromde geërgerd.
“Waarop?”
“Dit.”
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Zwart mana golfde over de brug op de Svartburg toe en deed de Ridder naar adem
snakken. Dadelijk was de drang er om de duistere macht in te drinken en zich te laten gaan in
een orgie van staal en bloed.
“Niet nu. Nog niet”, siste Celrain.
Danakh voelde de ijzige vingers van Celrains hand door het staal van zijn armstuk.
“Waar komen ze vandaan?” hijgde Danakh terwijl de zwarte macht tegen de wanden van
zijn Lichtschild beukte, testend, zoekend naar een opening.
“Van een andere wereld. Een plaats van angst.”
“Tweede linie, vuur!”
Opnieuw sloegen Ghazz’ huurlingen een bloederige bres in de zwarte gelederen maar
weer vertraagde de aanval nauwelijks.
Danakhs zwaardvechters hielden zich samen met de Slangkrijgers klaar, hun uitdrukking
een mengeling van afgrijzen en opwinding.
Ghazz’ troepen losten nog een laatste salvo, wetend dat hun rol bijna uitgespeeld was:
ondanks de vreselijke verliezen werd de ruimte tussen de aanvallers en de verdedigers steeds
kleiner. Nog even en de explosies van de knalbuizen zouden ook onder Danakhs leger
gruwelijke schade aanrichten.
“Terug!” snauwde Katar tot de huurlingen.
Danakh zag goedkeurend hoe de Slangkrijgers als roofdieren in elkaar doken, gewapend
met zware, getande vechthandschoenen en beschermd door de pinnen die hun lichte pantsers
bedekten.
Odrockx, zijn ogen onleesbaar onder de zware wenkbrauwen, omklemde zijn twee bijlen
en leek de vijandige linie af te gaan om zijn eerste doelwit te kiezen. Als de Wolfkrijger al een
boodschap had aan het begrip angst, dan was daar nu in elk geval niets van te merken.
Danakh liet zijn strijdbijl in zijn handen rondtollen en wierp een vlugge blik op Celrain.
De magiër had zijn ogen gesloten en leunde op zijn zwaard. Er hing een aura van macht
om de Adun Luan, een onleesbare energie, hoe mager en oud hij er ook uitzag.
“Naar de tunnels!” blafte Danakh tegen Ghazz’ mannen.
“Ik blijf nog even om straks voor wat vuurwerk te zorgen!” grijnsde Ghazz. “De rest van
jullie, opkrassen!”
Danakh waagde een blik achterom en zag dat er nog een dertigtal ruiters wachtten bij de
ingang van het lage gebouw dat de toegang vormde tot de kerkers. “Te veel”, flitste het door
zijn geest, maar tijd voor nieuwe orders was er niet meer: de boogschutters op de muren
velden nog een paar krijgers en het volgende ogenblik had de vijand het poortgebouw bereikt.
Katars soldaten wierpen zich als menselijke projectielen in de duistere gelederen en maaiden
wild om zich heen, alles dodend of verwondend wat bewoog.
Er zat een patroon in hun aanval, wist Danakh, een dodelijk mooie dans volgens strikte
regels, maar elke gedachte verdween toen de eerste vijand hem bereikte. Een enkele houw met
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de machtige bijl en het schedeldak van de krijger lag aan Danakhs voeten. Naast hem haalde
Celrain snel en precies uit met zijn lange, fijne zwaard.
“Boogschutters naar de binnenplaats!” schreeuwde de Ridder terwijl hij een aanval
ontweek en de romp van een soldaat van zijn benen scheidde.
“Ghazz, hoeveel ruiters nog?”
“Een stuk of vijftien!” brulde de lange huurling.
Hij had de knalbuis op zijn rug gebonden en hield met zijn slagzwaard de weg van de
muren naar de binnenplaats open voor de boogschutters.
“Houd jullie klaar om het poortgebouw te verlaten!” raasde Danakh, hopend dat zijn stem
hoorbaar was tussen het geschreeuw en het gehuil.
Vier van Danakhs zwaardvechters lagen levenloos op de grond en een vijfde zakte met een
verbrijzeld hoofd in elkaar. De wapens van het onaardse leger waren log, maar ze richtten
vreselijke wonden aan, wonden die geen genezer kon hopen te genezen.
Danakh trachtte verwoed een gat te dichten in de verdediging. Hamerslagen regenden
neer op zijn Lichtschild en hij was gedwongen diep in zijn reserves te tasten, maar ineens
voelde hij een hand op zijn schouder.
“We moeten hier weg!” siste Celrain.
Duister bloed droop van zijn zwaard en de ogen van de magiër stonden onheilspellend.
Zonder om te kijken doorstak hij een krijger die achter hem kwam aangestormd.
Danakh gromde slechts en rende naar de brug, links en rechts houwen uitdelend met zijn
bijl.
“Katar, iedereen terugtrekken naar de binnenplaats!”
Drie Slangkrijgers lagen dood op de brug, hun lichamen onherkenbaar, maar tot Danakhs
opluchting maakten zich plotseling de gestalten van Katar en een tiental andere zuiderlingen
los uit de chaos.
“Naar de binnenplaats!” herhaalde hij schor. “De boogschutters dekken de aftocht!”
Katar vond nog de tijd om te buigen en het volgende moment was hij samen met zijn
troepen verdwenen.
Danakh week achteruit met een vijftal soldaten die hun bevelhebber gevolgd waren, maar
ineens merkte hij Odrockx op: de Wolfkrijger verschanste zich in een kleine nis in het
poortgebouw en hield met zijn twee bijlen een onmogelijke overmacht tegen.
“Verduiveld, Odrockx! Weg daar!”
De kleine man antwoordde niet en zijn ogen waren die van een krijger die weet dat hij zijn
laatste gevecht levert.
Nog voor Danakh iets kon ondernemen om de Wolfkrijger te ontzetten, versplinterde zijn
Lichtschild onder een enorme klap. Weerloos werd hij tegen de grond geslagen. De bijl viel
kletterend uit zijn hand en boven hem uit torende een enorme gestalte. Danakhs ogen
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traanden van de pijn en door een rood waas zag hij een knots omlaag zeilen. De Ridder rolde
opzij en het wapen van zijn vijand vergruizelde de stenen waar hij gelegen had.
Danakh kroop overeind en probeerde vruchteloos zijn rechterarm te bewegen terwijl hij
ontzet staarde naar het wezen dat voor hem stond. Wat het ook was, het had talloze van de
vijandelijke troepen vertrapt in zijn poging Danakh te bereiken. De stierachtige kop van het
gespierde, vaag menselijke beest had een rij stenen uit het plafond van het poortgebouw
omlaag gebracht en vier van Danakhs zwaardvechters waren door de brokken verpletterd.
“Wat is — ?”
De laatste soldaat staarde ongelovig omhoog en werd door de knots opzij geveegd.
Bloed en botfragmenten regenden neer op Danakh en de Ridder raapte moeizaam zijn
bijl op. “Odrockx!” bracht hij raspend uit.
Met een dierlijk gebrul maakte de man van de IJswouden zijn laatste twee vijanden af. Hij
greep een speer van een van de twee en slingerde het wapen in de rug van de reusachtige
stiermens.
Danakh haalde op zijn beurt uit naar de brede, gespierde poten van het ding, maar het
wapen drong nauwelijks door de dikke, steenachtige huid. Danakhs schouder brandde en de
omgeving begon gevaarlijk voor zijn ogen te draaien.
“Opzij!”
Met één arm sleurde Celrain de Ridder achteruit, net buiten het bereik van een maaiende
slag met de knots.
Een flauwe, blauwachtige gloed stuitte de zwaai halfweg en de schok deed het beest huilen
van de pijn. Blauwe vonken dansten sissend rond zijn arm.
“Odrockx, naar de binnenplaats, nu!” hijgde Celrain.
Hij stootte de zwarte kling van zijn zwaard recht vooruit en dwong de reus te wijken.
De Wolfkrijger zag zijn kans, glipte langs de vijand en spurtte de binnenplaats op.
Danakh maakte zich op voor een laatste, wanhopige aanval, maar Celrain was zich niet
eens bewust van de aanwezigheid van de Ridder. Het slanke magiërszwaard en de immense
knots van de reus waren in een schijnbaar ongelijke strijd verwikkeld en beide tegenstanders
hadden enkel oog voor elkaar.
“Meer gewone troepen!” waarschuwde Odrockx.
“Vervloekt!”
De vijandelijke soldaten waren duidelijk op hun hoede voor het geweld van de stiermens
en ze bereidden een rondtrekkende beweging voor.
Danakh wierp een vlugge blik achterom: alle ruiters waren in de burcht verdwenen en op
de binnenplaats wachtten enkel nog Ghazz en de boogschutters die levend van de muren
geraakt waren. Er glansde iets in de ogen van de huurling en Danakh wist meteen wat de man
dacht.
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“Celrain! Er komen nieuwe troepen deze kant op en ze zullen niet blijven wachten! Maar
dat je wegkomt voor we de boel de lucht inblazen!”
De reus hamerde onvermoeibaar in op Celrains manaschild en hoewel hij niet direct
geraakt werd, voelde Celrain de kracht van de slagen: hij wankelde bij elke impact en zijn
eigen aanvallen verloren aan kracht.
Het zwaard van de Adun Luan had de dikke pantserhuid van de reus echter op talloze
plaatsen opengehaald en Danakh zag tot zijn grote verbazing hoe glazige, grijswitte gestalten
uit de wonden begonnen te stromen en met schrille kreten in de nachtlucht verdwenen.
Het stierwezen stootte een lage grom uit en liet langzaam zijn knots zakken. Nu pas leek
hij de zielen te ontdekken die zijn lichaam ontvluchtten. Met een wanhopig gebrul haalde hij
uit naar de schimmige gedaanten, waarop Celrain zijn wapen tot het gevest in zijn borst dreef.
De reus staarde een ogenblik niet begrijpend voor zich uit en viel toen als een blok
achterover, waardoor het zwaard uit Celrains hand gerukt werd.
De vijandelijke linie aarzelde maar een paar tellen en stormde toen in een stille charge
vooruit.
Met een zwak gebaar leek de Adun Luan hen te willen afwenden.
Odrockx slaakte een verwensing en was in een paar passen bij de magiër, met Danakh vlak
achter zich. De eerste vijanden waren nauwelijks twintig passen van Celrain toen de
Wolfkrijger het zwaard van de Adun Luan eindelijk kon loswrikken uit het lijk van het
stierwezen.
“Liggen!” bulderde Danakh, en met zijn volle gewicht liet hij zich op Odrockx en Celrain
vallen.
De drie mannen kwamen hard neer en een oogwenk later werd de eerste rij vijanden
neergemaaid door de boogschutters.
“Klaar!” klonk ineens Ghazz’ triomfantelijke stem.
“Wat — ?” begon Danakh, maar de woorden stierven op zijn lippen toen de knalbuis van
de huurling in werking trad.
Een gruwelijk gebulder maakte elke gedachte onmogelijk en het volledige poortgebouw
verdween in een wolk van stof en rondvliegend steengruis. Danakhs harnas begon
onaangenaam te gloeien. Kleine rookpluimpjes kringelden omhoog uit zijn baard en ook
Odrockx’ snor en baard gingen aan het smeulen.
Met een kreet schoot de Wolfkrijger overeind, maar hij dook weer in elkaar toen enkele
pijlen de vijanden zochten die Ghazz’ aanval overleefd hadden.
“Waar wachten jullie op? Naar de tunnels!” brulde Ghazz. “Dat puin houdt hen niet
eeuwig tegen”, wees hij terwijl Celrain overeind kroop, steunend op Odrockx en Danakh.
“Wat die kerels ook gestuurd heeft, ik wil het niet in mijn buurt hebben. En ik denk niet
dat we nog een van die stierenkoppen aankunnen.”
Danakh beduidde de boogschutters hen voor te gaan en de troepen deden met tegenzin
wat van hen verlangd werd: geen van hen was blij met de gedachte dat hun eigen aanvoerder
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de achterhoede vormde. Nog voor iemand de deur bereikte naar de onderaardse gewelven
was het geraas al hoorbaar van stenen die het meer ingekieperd werden.
“Maak voort!” blafte Danakh.
De gang die ze betraden, leidde hen pal de diepte in. Danakhs soldaten hadden geregeld
een fakkel ontstoken, maar het licht reikte nauwelijks tot de zoldering. Hier en daar droop
water van de muren en er hadden zich witte en roestbruine sporen gevormd: een teken dat de
tunnels onder het meer van Svartlack doorliepen.
Na ongeveer een mijl stak een van de boogschutters een hand op: aan weerszijden van de
gang doemden in de wanden inktzwarte openingen op. Uit de schaduwen traden drie
zwaardvechters, hun gezichten lijkbleek. Celrain zag dat ze ondanks de kilte hevig zweetten.
“Die dronkaard bezwoer ons weg te blijven uit de zijtunnels”, fluisterde een van de
soldaten. In de buitenlucht zou hij nauwelijks hoorbaar geweest zijn, maar hier, in de
eindeloze catacomben, bleef de duisternis zijn woorden herhalen, alsof de groep belaagd
werd door de rusteloze geesten van bouwvakkers die diep onder de grond aan een onzalig
einde gekomen waren.
Celrain waagde zich een paar stappen de linkergang in, maar trok zich onmiddellijk terug:
de lucht werd warmer, verstikkend bijna, en tegelijk was er de aanwezigheid van een oud en
verschrikkelijk iets, een wezen dat zijn eigen, geraffineerde vorm van het kwaad gecreëerd
had.
“Verlaat deze plek.”
De stem deed de groep opspringen.
“Wie daar?” vroeg een van de soldaten met onvaste stem, maar Celrain hield iedereen
tegen.
Uit de schaduwen achter hen trad de blinde monnik.
“Ga. Jullie worden gevolgd door een groot kwaad, maar mijn broeders en ik zullen het zo
lang mogelijk tegenhouden.”
“En jij bent?” vroeg Danakh achterdochtig.
“Geen tijd”, antwoordde Celrain gejaagd. “Ik heb hem ontmoet voor jullie de Svartburg
bereikten. Hij spreekt de waarheid. Ga! Ik volg jullie.”
“Blijf niet te ver achter, Celrain.” Danakh wierp de monnik nog een laatste blik toe en gaf
het bevel door te lopen. De groep zette zich in beweging en verdween in het duister.
“Kun je hen tegenhouden?” vroeg Celrain.
“Dit betekent het einde van mijn Orde, vreemde bezoeker. Wij zullen afrekenen met het
kwaad dat de Svartburg betreden heeft, maar de vijand die de tunnels bewoont is jouw taak.
Het leger van de man in wie Licht en Duister verenigd zijn, vecht goed, maar het heeft je
nodig. Haast je.”
Celrain sloeg zijn ogen neer en draaide zich zwijgend om.
“Je hebt me je naam nog niet verteld, vreemde bezoeker.”
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“Celrain.”
“Goed. Onthoud dan, Celrain, dat Hantl en de Orde van het Witte Licht hier stierven.”
“Dat zal ik doen. Het ga je goed, Hantl.”
“De Goede Zielen wachten op ons, vriend magiër.”
Celrain voelde de blinde ogen van de monnik nog lang op zich gericht terwijl hij Danakh
en de anderen achternarende.
Odrockx draaide zich grommend om, een van zijn bijlen werpklaar.
“Celrain.”
“Ik begon me al af te vragen waar je bleef ”, siste Danakh.
“Geen tijd voor vragen. Maar over achtervolgers hoeven we ons voorlopig geen zorgen te
maken.”
“Waarover dan wel?”
De vraag was retorisch, wist Celrain: de lucht in de tunnels was zo vervuld van angst dat
ze de longen leek te schroeien.
“De laatste burchtheer,” fluisterde Odrockx, “of wat er van hem geworden is.”
Na een uitputtende afdaling die uren leek te duren, eindigde de tunnel plotseling bij een
onbewerkte rotswand. Door een smalle scheur in de steen bereikte een flakkerend licht de
tunnel.
Kriels gedaante stond in de opening en zwaaiend beduidde hij de groep door te lopen.
Celrain kon nauwelijks zijn verbazing verbergen toen hij een reusachtige ruimte betrad die
zich verder uitstrekte dan de toortsen van Danakhs leger lieten vermoeden. De wanden liepen
loodrecht omhoog naar een zoldering van balken en kettingen. Her en der waren barsten in
de muren ontstaan en enorme grijsgroene mostapijten bedekten grote delen van de
rotsbodem. De geur van paardenmest, zweet en verbrand hout vulde de ruimte en werd maar
weinig verlicht door een zwakke, kille luchtstroom uit het duister.
Danakhs troepen begroetten hun aanvoerder uitbundig, maar de Adun Luan was zich
nauwelijks bewust van het leger, verloren als hij was in de sfeer van onnoemelijke ouderdom
die de ruimte uitademde. Zijn mijmeringen werden ruw onderbroken toen de achterwand van
de grot instortte, zodat er van de toegang niets overbleef. Het duurde even voor de echo’s van
het gebulder weggestorven waren en er een broze stilte over het leger neerdaalde.
“Hantl heeft woord gehouden: we zijn verlost van onze achtervolgers, maar we moeten het
kwaad onder de grond alleen trotseren.”
“Ik neem aan dat Hantl die kerel in het wit is van daarnet”, zei Danakh.
“Inderdaad. We moeten voortmaken.”
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“Zoveel had ik al begrepen. Ghazz, controleer of die instorting stevig genoeg is om dat
leger tegen te houden.”
De huurling riep een paar van zijn mannen bij zich en Danakh ging kreunend op de
grond zitten.
“Ik heb je alweer mijn leven te danken, Celrain. De verhoudingen beginnen behoorlijk
zwaar in jouw voordeel door te wegen. Die verdomde knots heeft mijn schouder wel flink
geraakt. Geef me even de tijd om de boel wat te helen.”
Celrain keek belangstellend hoe Danakh opnieuw de rune van aether vormde om zich
open te stellen voor het witte mana. De Ridder sloot zijn ogen en prevelde geluidloos een
reeks woorden. Zweetdruppels verschenen op zijn gezicht, maar na enkele ogenblikken
verdwenen de lijnen van pijn uit Danakhs gezicht.
“Ik denk dat ik toch maar even rijd in plaats van te lopen”, besloot de Ridder uiteindelijk.
“Myrith!”
De schildknaap verscheen als uit het niets met het zwarte rijdier van zijn meester en
Danakh steeg op.
“Ghazz — ah, daar ben je.”
“Ik geloof niet dat er nog iets door die puinhoop komt. Ook die kerels van daarnet niet.”
“Goed. Waar is Katar?”
“Hier, heer.”
“Jullie hebben goed werk geleverd — en jij, Ghazz. Zonder jullie steun hadden we nooit
deze plek bereikt.”
Sigmar kwam uit de gelederen aangereden. Het litteken op zijn gezicht glansde
onheilspellend bij het licht van de fakkels en zijn ogen stonden bezorgd. “Het leger wil hier
weg, heer Danakh. Geen van ons voelt zich op zijn gemak.”
“Dit is de snelste weg naar het westen,” antwoordde Danakh bars, “en de enige, nu boven
aan de oppervlakte die Poort geopend is. Maar je hebt gelijk… er leeft hier iets.”
“De Levende Angst”, grinnikte Kriel.
Te’khal had de dronkaard bij zich en Kriel was erin geslaagd een wijnzak van een van de
soldaten te pakken te krijgen.
“Wat zei je daar?”
Te’khal greep de dronkaard bij zijn kraag en met één knokige hand tilde hij de man de
hoogte in.
Het duurde even voor Kriel besefte wat hem overkwam.
“Ik — ik weet het niet. De wijn voert me hierheen en hij zorgt er ook voor dat ik vergeet,
zodat ik kan slapen.”
Met een grom liet de Sluiper hem los.
“Dronkemanspraat”, zei Danakh nors, maar de overtuiging ontbrak in zijn stem.
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“Jij gaat ons voor, kerel. Te’khal, houd hem in de gaten.”
“Met plezier.”
De glimlach van de Seira Tairakh was een en al spot.
“Hoe staat het met Aykhala?”
“Ze slaapt,” antwoordde Myrith, “ik heb haar op het paard van de magiër gebonden.”
“In orde. Zorg ervoor dat iemand haar begeleidt, al zullen haar krijgers dat ongetwijfeld
wel doen. Sigmar, geef Kragg opdracht de Thasnarr in de gaten te houden. Hoe zit het
trouwens met andere gewonden?”
“Geen gewonden, heer. Iedereen heeft de tunnels ongedeerd bereikt. Enkel de troepen die
bij het poortgebouw vochten…”
Danakh knikte.
“Hen zullen we eren zodra we uit deze vervloekte tunnels zijn.”
“Ghazz, de helft van jouw troepen voorin, de andere helft in de achterhoede. Katar, laat
de Slangkrijgers de weg verkennen. Blijf bij Kriel in de buurt. We vertrekken.”
Celrain bleef staan. Odrockx wierp hem een vragende blik toe, maar de Adun Luan
wuifde hem weg. Hij wachtte tot de gloed van de laatste toortsen in de verte weggestorven was
en hij alleen was. De stilte onder de grond kon wedijveren met het tijdloze niets van de Adun
Dantra en het duister was zo dicht dat het de ademhaling bemoeilijkte.
Hij is hier.
De ogen van de Adun Luan vlamden blauw op in het donker en hij zette het op een lopen.
Wit stof dwarrelde op aan zijn voeten, een tapijt dat steeds dikker werd naarmate hij verder
rende. Het duurde even voor hij de geur herkende die het stof met zich bracht. Celrain
struikelde en kwam hijgend tot stilstand.
Voor hem, in de verte, zag hij opnieuw het schijnsel van de toortsen, maar toen hij een
waarschuwing naar Danakhs troepen wilde schreeuwen, kwam er geen geluid.
Beenderstof. Al wat rest van de doden uit een vergeten oorlog.
Het leek een eeuwigheid te duren voor Celrain erin slaagde zich om te draaien.
In de verte klonk een dof bonzen, traag en gestaag, het slaan van een reusachtig hart.
De magiër staarde onwezenlijk voor zich uit en rilde toen het kleed van beenderstof aan
zijn voeten verstoord werd door een zachte rimpeling.
Het vuur in Celrains ogen nam toe: blauwe vlammen die hun licht op de rotswanden
wierpen, tot ook de wirwar van buizen, kettingen en balken van de zoldering in de gloed
zwom. Langzaam, zonder acht te slaan op de donkere vloeistof die langs de scheuren in de
wanden kroop, spreidde Celrain zijn armen. Zijn ogen hadden weer hun echte, onmenselijke
gedaante aangenomen. Hij zag nu dingen die verder lagen dan de tunnel, verder dan het
zware, steeds snellere gedreun dat de gewelven vulde.
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“Vergeet jullie wapens en ren!” fluisterde de Adun Luan inwendig tot Danakhs troepen.
Achter hem steeg gehuil op, gevolgd door een woedend metalen gerinkel. De vloeistof die uit
de wanden liep, roodbruin en zwart, een huiveringwekkende mengeling van roest en donker
bloed, vermengde zich met het wit van de vergane botten.
Er verscheen een harde uitdrukking op Celrains gezicht. Akhdar ontwaakte in hem en met
een zwaai van zijn armen zette hij de rotswanden rond zich in lichterlaaie. Blauwwitte
vlammen sprongen wild van de wanden naar de zoldering en de vloer en het verstikkende
duister ruimde plaats voor een tunnel van vuur.
Celrain week terug toen overal menselijke gedaanten verrezen. De wezens deden
aarzelend enkele stappen maar hun lichamen, de ontzielde mengelingen van bloed en
beenderen, konden onmogelijk het manavuur van de Adun Luan weerstaan.
Celrain negeerde hen en concentreerde zich op het vormloze ding dat in de verte op hem
afkwam. De rune op zijn hoofd flitste weer en een nieuwe golf van vlammen rolde vooruit.
Voor het ding in de verte de aanval afschudde, werden zijn omtrekken een ogenblik afgelijnd
door een kleed van vuur: één ondeelbaar ogenblik waarin Celrain de weerzinwekkende
waarheid te weten kwam over de heer van de Svartburg — een wezen dat ooit een mens
geweest was, gedreven door de drang om de diepste geheimen te onthullen van een macht die
erom smeekte begraven te blijven. Waanzin had de burchtheer tot een beest gemaakt, een
beest dat de angstdromen van zijn vijanden weerspiegelde en dat enkel zichzelf diende,
verwaand en krankzinnig, een nachtmerrie die iedereen doodde die zijn rijk van duisternis
betrad.
En toch, ergens diep in het beest dat ooit de burchtheer geweest was, restte er nog iets van
wat mensen angst noemden — een angst voor het onbekende, een angst die aan de
oppervlakte kwam bij het zicht van deze magiër met zijn vreemde, blauwe ogen, ogen die niet
aan een wezen konden behoren dat op aarde thuishoorde. Brullend viel het beest aan, wetend
dat de kleine figuur in de verte de eerste was in duizenden jaren die sterk genoeg was om zijn
heerschappij te bedreigen.
Langzaam, alsof tijd voor hem een andere betekenis had, hief Celrain zijn armen voor
zich uit. Hij voelde hoe de controle over zijn menselijke gedaante hem ontglipte: elke vezel
van zijn lichaam was gericht op de spreuk die hij op het punt stond te lanceren, een spreuk die
het einde van zijn bestaan kon inluiden, maar die noodzakelijk was om het nietsontziende
oergeweld van zijn vijand teniet te doen.
“Daar!”
Een worm van withete vlammen barstte los uit de vingertoppen van de Adun Luan en
boorde zich gierend in het lichaam van de burchtheer.
“Aornath!” raspte Celrain voor hij uitgeput op de bodem in elkaar zakte.
Met een oorverdovend gekraak veranderde de vuurworm in een speer van ijs die daarop
versplinterde in myriaden messcherpe kristalschilfers.
De vlammen rond Celrain verzwakten, en toen hij overeind kroop leek er een gong af te
gaan in zijn hoofd. Schreeuwend viel de magiër terug, maar de gong stopte niet en werd
steeds luider, tot Celrain zijn hoofd vastgreep om te voorkomen dat het barstte. Beelden
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flitsten door zijn geest, sneller dan het licht en onherkenbaar, gebroken door het stalen
gedreun.
“Je bent sterk, magiër, maar niet zo sterk. Ik heb al afgerekend met anderen zoals jij —”
“Nee!”
De gong spatte uit elkaar in Celrains geest en duizenden scherven leken zich in zijn
hersenen te begraven. De pijn werd vervangen door zwart, dicht en zwaar als de aarde maar
tegelijk onvoelbaar, ijler dan lucht.
Een nieuwe explosie verjoeg het zwart en deze keer was er vuur. De hitte was
onvoorstelbaar en Celrain voelde de grond gloeien.
De tunnel.
De ogen van de magiër flitsten open. Boven hem zweefde een baardig gezicht onder een
massieve, stalen helm.
“Hij leeft nog!” brulde Odrockx.
Er klonk nog een ontploffing en de Adun Luan meende een paar verwarde vloeken te
horen.
“Wat nu weer?!” schreeuwde de Wolfkrijger terwijl hij Celrain overeind trok.
“Geblokkeerd!” kwam Ghazz’ stem.
“Bah, bij de IJswolf, breng hem hier weg, nu!”
Celrain leunde op de Wolfkrijger en hij dacht Te’khal te zien, nog bleker dan anders, maar
met een vreemde gedrevenheid in zijn blik. Ghazz kwam aanstormen. De knalbuis hing
rokend op zijn rug en met één hand hield hij zijn slagzwaard vast.
“Goede Zielen, wat een puinhoop!”
Celrain keek moeizaam om zich heen. Links waren er fakkels, tientallen fakkels en
geschreeuw. Danakh en zijn leger leefden nog, of daar leek het toch op. Aan de andere kant
woedde het vuur dat Ghazz veroorzaakt had met zijn knalbuis.
De bodem van de tunnel was veranderd in een zee van vlammen waaruit overal handen
klauwden, smekend om verlossing — of om een prooi. Te’khal stond gefascineerd naar het
inferno te staren, zich niet bewust van de chaos en de ellende om hem heen.
“Weg hier!” kreunde Celrain zwak. “De burchtheer is gewond, maar dat zal hem niet lang
tegenhouden.”
Odrockx sleurde hem mee en ook Ghazz zette zich moeizaam in beweging, maar Te’khal
bleef roerloos in de vlammen staren.
“Komaan!” brieste Odrockx.
Hij sleurde Te’khal mee en liet Celrain aan Ghazz over.
“Wacht!”
Met een verrassende behendigheid werkte de Seira Tairakh zich los uit Odrockx’ greep.
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“Ik begrijp het niet, maar misschien kan ik het vernietigen.”
Witrode vonken kringelden om Te’khals skeletvingers en het haar op Odrockx’ armen
ging overeind staan toen hij besefte dat de macht van de Andere Kant Te’khal gebruikte als
toegang tot de wereld van de levenden.
Opeens grepen vanuit de vlammenzee nieuwe, schimmige handen omhoog. De levenloze
dienaren van de burchtheer slaakten kreten van pijn en angst toen de handen hen vastgrepen
en langzaam omlaagtrokken — omlaag naar de Andere Kant.
Celrain keek toe, ontzet en gefascineerd tegelijk, maar plotseling verkilde zijn bloed: de
wezens van bloed en botten werden niet langer meegesleurd, maar boden weerstand, meer
weerstand dan de macht van de Andere Kant verwacht had — of aankon.
Met een kreet sloeg Te’khal achterover. Odrockx greep hem vast en sleepte hem mee
terwijl in de vlammen de strijd voortduurde.
“Het leger,” hijgde de Adun Luan krachteloos, “Odrockx — naar het leger.”
De Wolfkrijger knikte lusteloos, wierp Te’khal als een pop over zijn schouder en beende
weg van het gruwelijke tafereel.
Ghazz trok de verzwakte magiër mee. Pas toen ze de fakkels van het leger naderden en ze
de brandende chaos achter zich lieten, voelde Celrain een deel van zijn krachten terugkeren.
“Gek,” hijgde Ghazz, “ze zijn allemaal gek.”
“Wat bedoel —” Celrains woorden stokten en hij snakte naar adem.
Een mengeling van haat, wanhoop en angst beheerste de blikken die hij kruiste. Bloed
besmeurde elk wapen dat de soldaten in hun beverige handen hielden en de doden lagen
overal, mannen en vrouwen met gezichten die van waanzin vertrokken waren. Enkele soldaten
huilden openlijk: zij die beseften dat ze zopas krijgers hadden moeten doden met wie ze
jarenlang zij aan zij gevochten hadden. Danakh bracht samen met Sigmar en een schijnbaar
onbewogen Katar orde in de verscheurde gelederen.
“Te laat”, hijgde Celrain. “Ik had moeten —”
“Niemand had dit kunnen voorzien”, onderbrak Danakh hem. “Je waarschuwing bereikte
ons, al weet ik niet hoe, maar velen konden de angst niet aan.”
De Adun Luan ving een glimp op van een figuur die zich achter Danakh verborg.
“Ze dreigden Kriel aan stukken te trekken”, gromde de Ridder.
“We moeten de tunnel uit, zo snel mogelijk. Kriel, hoe ver nog tot het klooster van
Westgard?”
“Niet ver, heer magiër. Als we rennen, kunnen we binnen een paar minuten uit de tunnel
zijn.”
“Onmogelijk!” riep Danakh. “De Eenzame Weg is minstens vijftig mijl —”
“Toch is het zo, heer.”
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“Willen we een kans maken, dan denk ik dat we hem beter geloven”, kwam Celrain
tussenbeide. Hij greep Ghazz’ arm vast. “Wij vormen met een paar van jouw mannen de
achterhoede zodat we de boel achter ons kunnen laten instorten.”
“In orde.”
Danakh blafte enkele bevelen en de resten van het leger zetten zich krachteloos in
beweging.
Celrain wachtte tot de troepen voorbijgetrokken waren en volgde hen op enige afstand,
samen met Ghazz en drie andere huurlingen.
“Sneller, dwazen!” schreeuwde Celrain inwendig.
Ergens steigerde een paard. Het dier wierp zijn berijder af en voor hij overeind kon
kruipen, werd de krijger door de hoeven van een ander paard vertrapt.
“Doorlopen!” schreeuwde Danakh en Celrain wendde zijn hoofd af toen hij voorbij het
gebroken lichaam van de ruiter rende: Aorans felgroene ogen staarden in het niets en zijn
mond was opengesperd in een nooit geuite schreeuw.
Een van de huurlingen naast de Adun Luan greep ineens naar zijn keel en viel op de
knieën terwijl het bloed uit zijn mond stroomde.
“Abhar, wel alle —”
Ghazz rende op de soldaat toe, maar Celrain wierp de grote man opzij. Beide mannen
vlogen tegen de rotswand en voelden iets langs hen heen schieten, onzichtbaar in het
dansende licht van de fakkels. Een speervechter in Danakhs achterhoede, een jonge vrouw
met kortgeknipt haar, tolde in het rond en greep niet begrijpend naar de ingewanden die uit
haar opengehaalde buik gleden.
“Hij nadert!” raasde Celrain tegen Ghazz die verdwaasd naar de stervende vrouw staarde.
“Schiet op de zoldering achter ons, nu!”
Ghazz keek een ogenblik de vluchtende troepen na: voor hen begon de tunnel de hoogte
in te leiden en de voorhoede van het leger was al niet meer te zien.
“Maak dat je hier wegkomt!” brulde Ghazz tegen de twee huurlingen die bij hem en
Celrain gebleven waren. “Volg Danakh en onthoud dat we een contract hebben!”
De twee aarzelden, maar spurtten toen achter het leger aan. Nog voor hij de helling
bereikte, werd een van de twee geraakt door hetzelfde ding dat ook de vrouwelijke soldaat
gedood had.
Er spatte iets warms op Celrains gezicht en de Adun Luan klemde zijn tanden op elkaar
om het niet uit te schreeuwen.
Ghazz zat ineengedoken tegen de rotswand en laadde de knalbuis met in zijn ogen een
koude, berekende woede.
Celrain bleef staan in het midden van de tunnel, zijn armen slap. Elke gedachte was uit
zijn geest gebannen en ook toen vlakbij enkele rotsen openspleten door de inslag van alweer
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een onzichtbaar projectiel, bewoog de magiër niet. Hij voelde zich zwak, te zwak om nog een
spreuk te lanceren.
“Klaar!”
De stem van de huurling ging verloren in dierlijk gebrul toen de burchtheer zich
openbaarde. Het wezen leek te reusachtig om binnen het gewelf te passen, maar toch was het
daar: majestueus en vreselijk tegelijk, verlicht door paarsrode lichtslierten die om talloze
horens en pantserplaten schemerden. In de rechterflank van het beest gaapte een bloedende
wonde en tot zijn afgrijzen zag Celrain hoe honderden spinachtige wezens bezig waren het
vlees op te lappen. Het ding opende zijn muil in een grijns die het midden hield tussen
geamuseerdheid en pijn en het nam Celrain op met vreemd menselijke, bruine ogen — zo
groot dat een mens in de pupil kon verdrinken. De oren van het wezen waren die van een
Adun Luan, klein en gepunt, en zijn kale hoofd was dat van een mens, maar dan langgerekt,
met een gegroefd voorhoofd en massieve, vierkante kaken die rijen en rijen zilverwitte dolken
toonden. In de twee korte, brede hoektanden van het beest waren runen gekerfd die geen
levend mens ooit gezien had. De jukbeenderen waren door de zwarte, leerachtige huid
gebarsten en liepen elk uit in een lange, scherp omlaag gekromde klauw.
“Tyrbraaaaaad!” brulde Ghazz.
Hij richtte zijn wapen, drukte af en vijf raketten boorden zich een na een in de zoldering,
vlak boven de gigantische kop van het beest. Het geraas van de ontploffingen en van
honderden tonnen steen en metaal die omlaag stortten, versteende Ghazz volkomen en met
open mond staarde hij naar de chaos van vuur, rotsen en gesmolten staal die het beest aan het
oog onttrok.
“Liggen!” klonk Celrains krakende stem in het hoofd van de huurling.
Het volgende ogenblik rolde een zee van witte, gillende vlammen over zijn hoofd.
Celrains aanval bereikte het vermoedelijke graf van het beest en het leek Ghazz alsof de
hitte het leer van zijn harnas aan zijn huid schroeide. Steensplinters verbrandden zijn gezicht
en de man rolde vloekend weg van het vernietigende, verminkende schouwspel.
Nog voor hij recht kon staan, was alles voorbij: de hitte en het lawaai vielen zo abrupt weg
dat Ghazz struikelde en opnieuw tegen de vlakte ging.
Celrain hielp de huurling overeind, maar de Adun Luan was zo afgemat dat hij zelf steun
zocht tegen de wand.
“Is hij er geweest?”
Ghazz keek ongelovig om zich heen en besefte dat het blauwe licht in de ruimte afkomstig
was uit Celrains ogen.
“Is hij — ? Hoe?”
“Geen tijd”, fluisterde de magiër, nauwelijks hoorbaar.
Ergens boven zich hoorden de twee het klaaglijke gekreun van de metalen structuren die
op het punt stonden het te begeven.
“Ik wil niet samen met dat ding begraven worden.”
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Celrain knikte zwak en strompelde de helling op die hen naar de oppervlakte zou brengen.
Ergens klonken stemmen, te vaag om uit te maken of ze aan vrienden of vijanden
toebehoorden. Ghazz trok zijn zwaard en ook Celrain haalde zijn wapen boven. Het zwaard
kwam hem onmogelijk zwaar voor en zijn ademhaling kwam in korte, raspende teugen. Naast
hem sjokte Ghazz verder, te moe om zelfs een vloek uit te stoten.
Het gerommel in de diepte hield op en net toen Celrain dacht dat hij fakkels zag en toen
een sterke, frisse luchtstroom het einde aankondigde van de ondergrondse nachtmerrie, stortte
het volledige gewelf achter het tweetal in. De schokgolf drukte hen meedogenloos tegen de
vlakte en een steenlawine kwam vanuit de diepte aangerold, klaar om alles te verzwelgen. De
wanden aan weerszijden scheurden als oud perkament en stukken ijzer van de zoldering
kwamen luid kletterend op de grond terecht.
“Lopen!” tierde Ghazz. Hij greep Celrain vast en sleepte de half bewusteloze magiër
verder.
Celrain had geweten dat zijn laatste aanval hem de kracht zou ontnemen om levend uit de
tunnel te geraken, maar toch was de sensatie van sterven er een van pure ontzetting.
Een ijzeren staaf sloeg het zwaard uit zijn hand. Het wapen knapte in twee als een
strohalm, maar de Adun Luan was te ver heen om nog iets te voelen. Toen opeens waren er
sterren tegen een hemel van rood en zwart, en toortsen, veel toortsen, erg dichtbij maar
zonder warmte of licht. Iets trok hem omhoog, altijd verder omhoog tot hij het zwart van de
dood om zich heen voelde. Jakran was er, en Kasheira — dood. Celrain wilde schreeuwen,
maar het zwart kwam door zijn mond naar binnen en doodde elke gedachte, elke herinnering.
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De vuren in het kamp brandden laag en moe terwijl Danakh rusteloos ijsbeerde voor de
tent waar Celrain lag.
Twee van Danakhs soldaten waren omgekomen toen ze Ghazz en de magiër uit de
instortende tunnel wilden redden. Hun dood, en die van Aoran en alle anderen, mocht niet
voor niets geweest zijn. Voorzichtig sloeg de Ridder de tentflap opzij, maar Celrain had nog
steeds niet bewogen. De Adun Luan was bij het vluchten uit de tunnel het bewustzijn
verloren, waardoor hij ook zijn menselijke vermomming was kwijtgespeeld. De slachtpartij in
de tunnel had de troepen echter zo geschokt dat Celrains ware gedaante hen nauwelijks
opviel.
Danakh liet de flap los en greep naar zijn bijl toen hij voetstappen achter zich hoorde.
“Ik ben het, Odrockx.”
De Wolfkrijger wees veelbetekenend naar de tent.
“Geen verandering”, verklaarde Danakh vlak. “Hoe stelt Ghazz het?”
“Enkel wat schrammen. Die man is onverwoestbaar, maar ik heb hem nog nooit zo
verdwaasd gezien. Wat dat ding in die verdomde tunnel ook was… Ik vermoed dat Te’khal
meer weet. Sinds we hier zijn, heeft hij echter geen twee woorden gezegd.”
“Waar is hij nu?”
“Met een paar soldaten aan de oostkant van het kamp. Buiten ons is er in de ruïnes van
het klooster en in de nabije omtrek geen levende ziel te bekennen. Ik weet niet of er dorpen in
de buurt zijn, maar ik betwijfel of iemand ons aan de oppervlakte heeft zien komen.”
“Geen dorpen”, verklaarde Danakh stellig. “En de rook in de verte?”
“Westgard, ongetwijfeld. Om dergelijke rookwolken te veroorzaken… De brand moet
reusachtig zijn.”
Danakh liet sissend zijn adem tussen zijn tanden ontsnappen.
“We wachten af. Ik zit met meer vragen dan me lief is en dat geldt ook voor de rest van
het leger. Ik hoop dat Celrain snel bijkomt. Hij is ons een uitleg verontschuldigd.”
“Het leger zal de wonden van vannacht nog lang met zich meedragen”, bromde Odrockx.
Hij knikte de Ridder kort toe en verdween in de schemering.
Danakh verkende stilzwijgend de rest van het kamp en controleerde of de paarden goed
vastgebonden waren: een overbodige voorzorg, want Myrith had zich over de dieren
ontfermd. Danakhs schildknaap had zich in een lange mantel gehuld en lag nu naast het
rijdier van zijn heer te slapen onder een lange reeks spitsbogen. Danakh staarde omhoog naar
de resten van het klooster die als lege, gebarsten oogkassen een verontrustend uitzicht boden
op het schemerrood van de herfsthemel. Spottend keken de bogen op hem neer, alsof geen
emotie van een levend wezen kon raken aan wat zij gezien hadden. De Ridder zuchtte en liep
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terug naar de tenten. Het duurde nog tot de eerste zonnestralen door de dennen braken voor
hij eindelijk in een akelige, rusteloze slaap verzonk.
Celrains ogen flitsten open en hij was meteen klaarwakker. Zijn lange gewaad voelde klam
aan en de Adun Luan huiverde.
Ik leef.
Hij lag op een stromat in een lage, grijze tent. Door de tentflap stroomden linten van flauw
herfstlicht naar binnen en buiten klonk de voorzichtige bedrijvigheid van een leger in
vijandelijk gebied. Iets vertelde hem dat hij niet langer dan enkele uren geslapen kon hebben,
een gejaagdheid die hem zelfs in zijn schijndood niet verlaten had. De magiër stond op,
onzeker of zijn benen hem wel konden dragen. Afwezig bemerkte hij dat de bezwering
verbroken was die hem een menselijk uiterlijk schonk.
Dus iedereen weet het. Ook goed. Geen reden om het nog voor hen te verbergen.
Een bekende stem bracht een flauwe glimlach om zijn lippen. Celrain trok de tentflap
opzij en Danakh en Ghazz draaiden zich met een ruk om.
“De Goede Zielen zij dank, je leeft”, zei de Ridder. Hij glimlachte, maar zijn ogen stonden
gelaten: een emotie die niet bij Danakhs stuurse wezen paste.
“Blij je terug te zien, magiër.” Ook Ghazz was stiller dan anders, maar de kracht waarmee
hij Celrain de hand drukte, stelde enigszins gerust.
“Zonder jou was ik de tunnel nooit levend uitgekomen”, verklaarde Celrain dankbaar.
“Geen dank. Zonder jou was niemand levend aan de oppervlakte geraakt. Nu echter…”
De ogen van de huurling gingen veelbetekenend naar Danakh.
“De rest van het leger?” vroeg Celrain met een angstig voorgevoel.
“Bid dat je dat ding daar beneden voor eeuwig en altijd hebt uitgeschakeld, magiër. We
zijn in de tunnel meer dan een derde van de manshappen verloren. Een slachting. Sommigen
zullen het nooit te boven komen. Ik vraag me af of de Eenzame Weg zoveel slechter zou zijn
geweest.”
Celrain duizelde.
“Een derde van het leger… Maar nee, op de Eenzame Weg zouden we voortdurend
hebben moeten vechten, mijl na eindeloze mijl. Zolang de Poort in stand gehouden wordt, is
de kans groot dat de vijand zonder enige beperking troepen kan aanvoeren. Ook al had een
deel van het leger de doortocht van de Dimskog overleefd, dan nog zou hij perfect weten wat
ons reisdoel was.”
“En nu? Wat als hij het toch raadt? Wat als hij die blinde griezel te pakken gekregen heeft
die ons plotseling in de kerkers van de Svartburg achternakwam?”
“Ik betwijfel of hij iets zou loslaten. Zijn Orde heeft eeuwenlang gestreden tegen de wil
van het wezen dat onze tocht door de tunnels tot zo’n beproeving gemaakt heeft.”
Danakh schudde bedachtzaam het hoofd.
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“Ik wil wat graag aannemen dat niemand weet waar we zijn of wat we van plan zijn. Die
luxe kan ik me echter niet veroorloven. Dat betekent dat we Westgard zo snel mogelijk gaan
innemen. De troepen zijn moe en geschokt, maar ik wil voorkomen dat we op deze plek klem
gezet worden. De rook in de verte geeft aan dat er in Westgard gevochten wordt en ik wil de
kans grijpen om die chaos naar mijn hand te zetten. Katar, Odrockx en Te’khal zijn samen
met enkele soldaten op verkenning gegaan. Ze kunnen elk ogenblik terugkeren.”
“Hoe is het met Aykhala gesteld?”
“Rustig. Ze slaapt, en wat het ook was dat haar in zijn greep hield, het lijkt haar te hebben
losgelaten.”
Celrain zuchtte dankbaar om die kleine overwinning. “En Jakran? Nog geen teken van
hem of van zijn troepen?”
“Niets. Maar hoe zou het ook kunnen? Die tunnel — hoe vreselijk ook — heeft ons op de
een of andere manier ongelooflijk snel naar het westen gevoerd.”
“Misschien. Maar wie weet waartoe Jakran in staat is, eens het woud hem leert de macht
van zijn voorouders te gebruiken.”
De Adun Luan keek het kamp rond. De ruïnes van het klooster van Westgard rustten op
een rotsige heuvel, omgeven door spaarzame troepjes dennen, grijsblauw in het nevelige licht
van de ochtend. In het oosten dreigde de getande muur van de Dimskog en een paar mijl ten
noorden van het kamp stegen tussen de bomen roetzwarte rookwolken op.
“Daar ligt Westgard?”
“Inderdaad. De stad is ongetwijfeld in de as gelegd door de aanvallers uit de Naamloze
Bergen.”
“Wat als ook de Citadel verwoest is? Ik begrijp dat je een uitvalsbasis zoekt, maar als alles
platgebrand is…”
“De Citadel van Westgard is vrijwel onverwoestbaar… Niet de meest onneembare burcht
die ik ooit heb gezien — het was oorspronkelijk een klooster waaraan doorheen de eeuwen
steeds stukken zijn bijgebouwd — maar het is verdomd stevig. Dankzij de brief die jij
onderschept hebt op de Eenzame Weg weten we dat Bashar te weinig troepen heeft om de
Citadel lange tijd te verdedigen. En de stammen van de Naamloze Bergen zullen moorden,
branden en alles roven wat voor het grijpen ligt, maar ze zullen geen troepen verspelen aan
het belegeren van de Citadel — ook al zijn de verdedigers behoorlijk uitgedund.”
“Je gaat er dus van uit dat de stammen zich terugtrekken.”
“Zodra ze zich uitgeleefd hebben en ze overtuigd zijn dat ze de Landen hebben laten
bloeden. Ze hebben een erecode, maar probeer niet er iets van te begrijpen. Als ze eenmaal de
Dimflot over zijn, trekken wij de stad binnen — met wat geluk ziet Bashar ons zelfs aan voor
de hulp waar hij nog altijd op wacht.”
De Adun Luan reageerde niet. Al sinds zijn ontwaken in de tent was er iets dat zijn
aandacht wilde trekken; een verontrustend vermoeden, als een schim die aan de rand van zijn
blikveld danste, tergend op een manier die hem verkilde. Met afwezige blik staarde Celrain
langs Danakh, naar het punt in de verte waar de rook in de hoogte steeg.
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“Vergeet het,” fluisterde een stem in zijn binnenste, “vergeet Danakhs plannen, hoe
logisch ze ook lijken. Wacht tot Odrockx en de anderen terugkeren en je weet wat er werkelijk
aan de hand is.”
De wens van de stem leek te worden verhoord toen Myrith kwam aangelopen.
“De verkenners, heer. Het lijkt wel alsof ze door iets achternagezeten worden.”
Danakh wisselde een vlugge blik met Celrain en Ghazz, een blik die de magiër vertelde
dat de Ridder heel wat minder zelfzeker was dan hij voorgaf.
“Nou, waar wachten we op?”
Met stevige passen beende Danakh achter Myrith aan. Onderweg beval hij een soldaat
Sigmar te halen.
“Kragg?” vroeg Celrain voorzichtig.
“Hij haalde de oppervlakte niet”, fluisterde Ghazz.
Sigmar vervoegde de groep, zijn uitdrukking donker en gesloten. Samen liepen ze naar de
noordzijde van het kamp, nagekeken door soldaten die Celrain onzekere blikken schonken: de
precieze aard van de Adun Luan was duidelijk het onderwerp van speculatie.
Een van de wachters wees tussen de verbrokkelde muren naar de voet van de heuvel, waar
zo’n honderd voet lager enkele figuurtjes langs een smal slingerpad omhoog renden. Katar
bereikte samen met Odrockx de top, gevolgd door Te’khal, vijf Slangkrijgers en vijf van
Danakhs voetsoldaten.
“Er is een moordpartij aan de gang”, brieste Odrockx nog voor hij goed en wel binnen het
kamp was. Zijn ogen waren onnatuurlijk groot en aan de trilling in zijn stem was te merken
dat het leger na de tunnel nog meer gruwelen wachtten.
Danakh beduidde de Wolfkrijger nog even te wachten met zijn verslag en hij leidde het
gezelschap naar de resten van wat mogelijk ooit de eetzaal van het klooster geweest was. De
muren van de lange, rechthoekige ruimte stonden nog min of meer overeind en een paar
toortsen zorgden voor warmte.
“Een moordpartij?”
“Westgard is ten prooi aan absolute waanzin”, verduidelijkte Te’khal op zakelijke toon.
“De Kerkelijke troepen vechten net zo goed tegen elkaar als tegen de stammen van de
Naamloze Bergen. De stadspoorten zijn kapotgeslagen en alles staat in lichterlaaie. Nog even
en we hoeven niet eens meer te vechten. Enkel de Citadel lijkt onbeschadigd, al heb ik het
gevoel dat er ook daar iets aan de gang is.”
“De soldaten van de Kerk vechten tegen elkaar?” bracht Danakh moeizaam uit.
“Ben je in de stad geweest?” onderbrak Celrain de Ridder op dwingende toon.
“Westgard is niet groot”, antwoordde Katar. “We zijn om de stad heengetrokken.
Niemand heeft ons opgemerkt, maar binnen de muren… het is er een maalstroom van staal
en bloed. Ik geloof niet dat ook maar iemand van ons het gehaald zou hebben.”
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Tijdens de uitleg van de Slangkrijger had Celrain zijn ogen gesloten en Odrockx zag tot
zijn afgrijzen dat het gezicht van de magiër asgrauw geworden was.
“Celrain? Wat is er aan de hand?”
“Westgard…” fluisterde de Adun Luan hees terwijl hij zich op de grond liet zakken. “Er is
iets gaande in de stad… Ik vrees dat er niet veel van je plannen overblijft, Danakh.”
“Wat bazel je? Wat is er loos in Westgard?”
“De Citadel”, bracht Celrain uit, zo stil dat Danakh gedwongen was zich naar hem toe te
buigen. “Je vertelde dat het oorspronkelijk een klooster was. Hoe oud?”
“Hoe oud? Wat heeft dat nou te maken met —”
“Heel oud”, kwam een koele stem tussenbeide.
Celrain sloeg zijn ogen op en staarde in Te’khals doodshoofdsgezicht. De huid van de
Seira Tairakh zat strak en akelig wit om zijn uitgesproken jukbeenderen en oogholtes.
“Heel oud”, herhaalde Te’khal. “De Seira Tairakh vergeten nooit. En het was geen
klooster, maar een tempel, een tempel uit het tijdperk voor de komst van de Kerk van het
Witte Licht. Een plaats van verering voor de eerste volkeren die weer aan de oppervlakte
verschenen na de Grote Oorlog.”
Danakh likte zijn lippen.
“Hoe kom je daarbij?”
“De Seira Tairakh vergeten niet, Ridder. Jij hebt je afgekeerd van je meesters, maar nog
steeds geloof je de verhalen die ze verspreiden over het verleden. De Seira Tairakh zijn ouder
dan die verhalen. Mijn volk weigert de dingen anders te zien dan ze werkelijk zijn — een
eigenschap die ons zelden in dank wordt afgenomen, want ze brengt altijd angst met zich.
Denk ik aan de Citadel van Westgard, dan zie ik geen klooster, maar laag boven laag van
kerkers en fundamenten, bouwwerken waarvan de ouderdom nauwelijks nog te schatten is
naarmate je dieper en dieper graaft, en dan…”
“Dan wat?!” barstte Danakh los. “Waar heb je het over, Sluiper? Is iemand van jullie nog
van plan mij te vertellen waar dit allemaal op slaat of moet ik het zelf uitzoeken?”
“Een Poort”, antwoordde Celrain met gesloten ogen.
Zweet parelde op zijn voorhoofd, en het leeftijdloze wezen dat zo ver van de mens stond,
huiverde op een heel menselijke manier.
“Tekens van de Poort
geschapen voor de eeuwigheid…”
Vormde deze wereld één grote Poort, één gigantische verzameling van doorgangen naar
het Duister?
De Adun Luan opende zijn ogen en keek de mensen rondom hem één voor één aan.
Zo weinig. Ze wisten zo weinig, gedreven door het geweld van de gebeurtenissen, zoekend
naar een stuk waarheid om zich aan vast te klampen. Maar geen angst. Een opmerkelijke
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groep. Geen toeval, nee: elk van hen was er klaar voor. Of misschien ook dat niet, maar er
waren geen anderen. Ze hadden geen keuze — hij had geen keuze — en ze wisten het.
“Onder Westgard bevindt zich een Poort — een toegangsweg naar dit heelal voor het
Duister. Let wel: ik heb het over het ware Duister: de macht die elke verschrikking geschapen
heeft die de verhalen en legenden van deze wereld bevolkt; de macht waartegen jullie ras bijna
ten onder ging in de Grote Oorlog. De Doodsmagiërs van Bath’Narak vereren het Duister,
maar dat is slechts een krachteloos overblijfsel van de Grote Oorlog, een onbetekenend stofje
in vergelijking met de chaos die ons wacht.
De Poorten werden verzegeld op het einde van de Grote Oorlog, maar de runen waarmee
dat gebeurde, zijn aan het verzwakken. Geen bezwering houdt eeuwig stand, zeker niet tegen
een vijand die nooit verslagen werd, enkel verdreven. Het Duister heeft tijd gehad om de
macht van de runen te doorgronden, om te leren hoe hij hen kan omzeilen of breken.
Niemand weet wie de Poorten verzegeld heeft, maar het is geen wonder dat ze zich op heilige
plaatsen bevinden — zoals ook Westgard er een was.
Maar nu is het zover: tijd onderwerpt alles. De tekens van de Poort vervagen en de macht
van het Duister sijpelt door. Wie is bestand tegen een dergelijke stortvloed van zwart mana,
tegen een eindeloze stroom van hellebeelden die iedereen in de buurt van de Poort overspoelt?
De chaos in Westgard wordt uitgelokt door de macht achter de Poort en tegelijk voedt ze die
macht. De doodskreet van elk slachtoffer dat valt in naam van het Duister ontrafelt verder de
bezweringen die de Poort omgeven. Mogelijk zijn de stammen van de Naamloze Bergen zelfs
door de lokroep van het Duister naar Westgard gelokt.”
“De Poorten…” stamelde Sigmar, “iedereen weet dat er Poorten waren! Meerdere
Poorten! Maar waar?”
“Westgard is zeker”, siste Celrain “De anderen…”
Zijn stem stierf weg.
“…Denk na, Danakh. Denk aan wat je nu te weten gekomen bent en aan wat ik je verteld
heb in je kamp in de Dimskog.”
“Je probeert me te vertellen dat er ook onder Kurash een Poort schuilgaat. Ook de Kerk is
gesticht op een van de plaatsen waar het Duister verdreven werd. Je probeert me te vertellen
dat het Duister de kern van het Witte Licht in zijn macht heeft.
“Onze bondgenoten zullen de vijandelijke machten wegvegen zoals een wervelstorm de
vlam van een kaars dooft.”
Dàt is de reden van de angstwekkende veranderingen binnen de Kring der Magisters.
Geen plan om het Witte Licht te vestigen als de enige macht in de Landen, maar wel een pact
met het Duister.”
Sigmar slaakte een kreet van ontzetting.
“Het verraad! Maar wat als het waar is?”
“Het is waar”, antwoordde Danakh dof. “Het moet waar zijn.”
Celrain begreep Sigmars wanhoop maar al te goed: de man was Danakh gevolgd, omdat
ook hij de wijze verachtte waarop de Kerk elke andere vorm van magie verketterde en
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probeerde uit te roeien — maar anders dan Danakh was hij een wezen van het Witte Licht.
Kurash was en zou voor hem een heilige plaats blijven.
Sigmar wendde zich af en Celrain hoorde hem met bevende stem een aantal gebeden
prevelen.
Danakh bleef onbewogen, alsof geen onheil hem nog kon verrassen.
“Hoe kan de Poort in Westgard worden gedicht?”
“Kasheira”, had Celrain willen zeggen. “Zij is degene waarover de profetie spreekt — de
enige kans die we hebben.”
Die uitleg schoot echter hopeloos tekort, en wel omdat hij niet eens zelf wist hoe het
verder moest met Kasheira. Hij begreep niets van het grootste deel van de profetie. Hij wist
niet eens of Kasheira nog in leven was.
Nee, dat niet…
“Ik kan het proberen”, hoorde de Adun Luan zichzelf zeggen. “Als ik de Poort kan vinden
en ongestoord een Zegelspreuk kan vormen… Maar alles is tijdelijk… een kwestie van weken:
de macht van de vijand is… onnoemelijk groot. Ik zal jullie moeten verlaten. Hulp halen.”
“Je opdracht volbrengen”, vulde Danakh aan. “Kasheira. Kan zij zorgen voor het
definitieve einde van deze waanzin?”
Celrain knikte en hoopte dat zijn houding meer overtuiging uitstraalde dan hij vermoedde.
“Wat heb je nodig?” vroeg de Ridder.
“Tijd. Toegang tot de Citadel. Een kleine, betrouwbare groep die me vergezelt om
eventuele vijanden op te houden terwijl ik de Zegelspreuk vorm.”
Onverwacht stapte Katar naar voren.
“Ik zal je vergezellen”, verklaarde hij resoluut. “Ik geef toe dat ik niet veel begrijp van wat
er hier verteld is, maar mijn gevoel als Slangkrijger vertelt me dat mijn plaats in de komende
strijd aan jouw zijde is. De Poort bevindt zich diep onder de grond, als ik de verhalen over
kerkers en tempels goed begrepen heb. Enkele Slangkrijgers kunnen je in een benauwde
ruimte veel beter bijstaan dan zwaargewapende zwaardvechters.”
Celrain keek Katar dankbaar aan.
“Je beseft dat jij en je troepen het hart van het kwaad opzoeken?” vroeg hij, maar het
enige antwoord was de schitterende glimlach van de zuiderling.
“Katar zal je vergezellen”, bevestigde Danakh. “Wij nemen de stad voor onze rekening en
we zullen proberen te voorkomen dat de chaos overslaat op de Citadel.” Hij lachte grimmig.
“Wie weet, misschien kunnen Bashar en zijn —”
“Geloof me, ze zijn al dood.”
De grijns verdween van Danakhs gezicht.
“Ook goed. Wij alleen dus.”
Celrain hield de blik van de man lange tijd vast.
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“Heb je enig idee van wat er je in Westgard wacht? Heb je enig besef van wat ik van jouw
leger verlang, van welk gevaar je loopt?”
De Ridder snoof.
“Heb je er zelf enig besef van? Ik weet enkel dat alles veranderd is sinds het moment toen
ik opdracht gaf het kamp van die Doodsmagiër aan te vallen bij de Blauflot. Ik wist dat er iets
gruwelijks fout was toen ik jou zag opduiken en toen je die vrouw van de Schemering de
Dimskog instuurde.
Ik ben een eenvoudige man, Celrain. Mijn enige ambitie is te vechten voor iets waarin ik
geloof — en voor de meeste van mijn soldaten is het niet anders. Maar nu… Ik weet
nauwelijks nog waar ik aan begonnen ben. Ik dacht een belangrijke speler te zijn in deze
strijd, iemand die zelf dingen in beweging zet, maar nu blijkt dat ook ik enkel word
meegevoerd door de stroom van deze tijd. Ik kan me verzoenen met de gruwel: een erfenis
van het deel in mij dat het Duister dient. En ik voel dat het moment nabij is waarop ik
eindelijk gebruik zal maken van beide zijden van mijn macht — dat de tijd van
geheimdoenerij voorgoed voorbij is.”
Danakh zweeg, maar niemand in het gezelschap leek geneigd de stilte op te vullen. Elk
voelde dat de Ridder nog iets te vertellen had.
“Ik weet dat mijn troepen me zullen volgen, waarheen ik hen ook leid, maar na die
bloedige hel van de voorbije nacht… Ze zullen een reden nodig hebben, en een verdomd
goede ook.”
“Ik heb hen nodig in Westgard”, antwoordde Celrain. “Zeg hen je te volgen, tenzij ze de
rest van hun dagen willen doorbrengen in een wereld waar de tunnel van gisteren model voor
staat.”
Danakh slikte een vloek in, maar knikte toen beslist.
“De details geef je me onderweg maar. Sigmar, met mij mee. Binnen een half uur
vertrekken we naar Westgard.”
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Ulrika staarde met doffe, grijze ogen naar de boeken die voor haar lagen op een van de
tientallen tafels in de bibliotheek. Ze zuchtte, stond op en liep om de tafel heen. De magiër
rilde ondanks de warmte in de ruimte en ondanks haar dikke mantel, waarvan de kleur na
eeuwen onherkenbaar geworden was.
Voor haar torende de massieve houten deur die de bibliotheek afsloot van de Poort. Drie
ijzeren staven hielden de deur dicht, drie staven die omgeven waren door een labyrint van
runen, zo ingewikkeld dat zelfs Ulrika moeite had de patronen te herkennen. Maar de Vijand
had tijd. Of toch niet, verbeterde de magiër zichzelf: eindeloos zoeken had haar geleerd dat
tijd niets betekende voor de Vijand — en bovendien zou Ulrika er binnenkort niet meer zijn
om de bezweringen van de deur in stand te houden.
De oude vrouw bevond zich in de verste uithoek van de bibliotheek, voorbij talloze zalen
en spelonkachtige gangen die niet door mensenhanden gemaakt konden zijn, maar zelfs hier
drong het rituele gezang door. Na eeuwen van relatieve rust had iemand de diepste gewelven
onder de Citadel van Westgard ontdekt. Iemand was achter de ligging gekomen van de Poort,
en wie het ook was, hij was vastbesloten door te dringen tot de kern van het gevaar. Bijna
waren de sloten verbroken waarmee Ulrika’s zusters en broeders de bibliotheek verzegeld
hadden toen de magiër zichzelf liet insluiten.
Ulrika zuchtte: de eeuwen die haar geschonken waren om in de tienduizenden boeken het
Ware Wapen te zoeken, bleken onvoldoende.
In de verte steeg een geluid op dat nog het meeste leek op een waanzinnig, kakelend
gelach. Voetstappen schalden doorheen de ontvangstruimte van de bibliotheek en verstoorden
er het stof van eeuwen. Af en toe weerklonk een scherpe kreet, telkens als iemand het
slachtoffer werd van een van de talloze vallen die de bouwers van de bibliotheek voorzien
hadden. Het zou de indringers nog vele uren en honderden doden kosten voor ze de diepste
kamers bereikten, maar Ulrika wist dat haar tijd gekomen was. Ze wierp een blik op de
boeken die rondom haar op de grond en op de tafels lagen, overwoog om ze weer op te
bergen, maar kwam tot de droevige conclusie dat ze niet meer wist welk werk waar hoorde.
De magiër uitte een misnoegde grom. Ze liep naar de dichtstbijzijnde wand en greep een
zware oorlogshamer. In de massieve kop van het wapen zaten honderden runen en
energiecellen die elk felrood gloeiden: de wonderlijke, moordende combinatie van technologie
en magie had nog niets van zijn macht verloren. Ondanks haar enorme leeftijd bezat Ulrika
nog altijd de energie om de hamer met één hand te hanteren. In haar andere hand rustte een
boltpistool: een zwaar maar precies wapen, voorzien van gegroefde kogels die probleemloos
de zwaarste pantsering doorboorden. De adelaar van het Eerste Legioen glansde goud op de
zwarte loop en Ulrika glimlachte verbeten. Ze fluisterde een bezwering die de toortsen in de
ruimte dimde, zodat enkel de gloed overbleef tussen de balken van de deur die naar de Poort
leidde.
“En nu tussen ons”, fluisterde ze, wachtend op het kwaad.
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Westgard was niet groot: een paar dicht op elkaar gepakte wijken rondom de Citadel,
maar de smalle, bochtige straatjes van de brandende grensstad zaten verstopt met doden en
gewonden. Er werd geen echte strijd geleverd, daarvoor was de slachting te willekeurig. Een
wolk van bloed, as en de bittere, kleverige aanwezigheid van zwart mana verhinderde elke
doordachte actie.
Slechts één ding hield Danakhs troepen overeind en maakte hen tot de speer van staal en
spieren die op nietsontziende wijze de stad binnenraasde: de ijzeren wil van de Ridder,
angstaanjagend sterk nu hij besloten had zich open te stellen voor de Doodsmagie.
Danakh leidde persoonlijk de aanval, zonder helm, zijn gezicht een masker van
gecontroleerde haat. Wie de blik trof van de Ridder, keek niet in de ogen van een mens, maar
in geisers van grijs magma, de uitbarsting van een verwrongen macht die een halve eeuw lang
onderdrukt was. Witte vuurschichten joegen over het blad van Danakhs strijdbijl, maar langs
het heft kronkelden nu ook de runen van het Duister.
Sigmar streed aan Danakhs rechterzijde en haalde verwoestend uit met zijn slagzwaard,
een wapen dat een baken van het Witte Licht vormde in de roodzwarte omgeving. Af en toe
wierp Sigmar Danakh een onderzoekende blik toe: de officier kende de Ridder al jaren en had
ontelbare keren aan zijn zijde gestreden, maar ook voor hem was de ontketening van Danakhs
ware macht een geheel nieuw iets.
“Houd hem scherp in de gaten”, had Celrain Sigmar toegefluisterd toen het leger naar
Westgard trok. “Danakh weet dat hij zijn volledige macht nodig heeft om de chaos in de stad
een halt toe te roepen, maar de invloed van de Poort is mogelijk groter dan hij aankan. Een
wezen van de Schemering moet leren het smalle pad te bewandelen tussen Licht en Duister.
Als Danakh zich eenmaal overgeeft aan zijn innerlijke demonen…”
De rest van Celrains waarschuwing bleef ongezegd, maar de betekenis ervan was Sigmar
niet ontgaan. Hij bleef steeds in de buurt van zijn bevelhebber, strijdend in de voorste linies
met een roekeloosheid die aan het fanatieke grensde en die hem zo’n snelle opmars bezorgd
had in de rangen van het Witte Licht. Eens de strijd begonnen was, telde voor Sigmar enkel
nog de drang te doden in naam van het Licht. Hij hield zich strikt aan het krijgsplan, maar
vormde tijdens het gevecht een gevaar voor iedereen — vriend en vijand — die te dicht in de
buurt kwam.
Westgards smalle steegjes en de vele brandende huizen boden nauwelijks mogelijkheden
om een aanval te ontwijken en Sigmars lange, furieuze houwen met het zwaard eisten dan ook
een hoge tol van de verwarde gelederen van het Duister.
De opmars van Danakhs troepen verliep snel, de zwaardvechters geholpen door
boogschutters en door Ghazz’ huurlingen, die her en der gebouwen in puin legden om het
achtervolgers moeilijk te maken.
Zodra ze binnen de stadsmuren waren, leidde Danakh het leger weg van de oostelijke
wijken, waar de omtrekken van de Citadel somber oprezen uit de vuurdampen.
De aanwezigheid van Danakhs leger werkte als een magneet op de dienaren van het
Duister en van overal kwamen ze opzetten, lopend, strompelend of kruipend: schijnbaar
eindeloze aantallen krijgers van de Naamloze Bergen, hun armen en gezichten beschilderd
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met vreemde schrifttekens, soldaten die ooit deel hadden uitgemaakt van Bashars leger en het
Licht hadden gediend, en burgers van Westgard, ongewapend maar bijtend en klauwend naar
alles wat bewoog, zonder aandacht voor hun eigen welzijn.
“Blijf bij elkaar!” dreunde Danakh boven het geraas van schreeuwende stemmen,
explosies en instortende gebouwen.
Als een stalen slang wond het leger zich doorheen de stad, mechanisch alles dodend dat
hen voor de voeten liep. Weldra stuitten de voorste gelederen op een kleine markt die
grotendeels verlaten was en waar langs zes zijden smalle straten op uitkwamen.
“Cirkelformatie!” beval de Ridder. “Boogschutters en vuurwapens aan de binnenkant,
ruiterij en speren in de voorste linies! Hier houden we stand!”
Snel en efficiënt werden de bevelen tussen de linies doorgegeven en in een oogwenk
stroomde het leger het plein op.
Danakh zag Kael als een van de laatste boogschutters uit de brandende chaos tevoorschijn
komen. Samen met drie andere verkenners bleef hij pijlen afvuren op een gevaar dat nog
tussen de huizen verborgen lag.
“Sigmar, stel de troepen verder op!”
“Er is iets veranderd, heer”, bromde de officier donker.
Danakh wist dadelijk dat Sigmar gelijk had: de waanzinnige horde die het leger
achtervolgde sinds de intocht in Westgard was verdwenen of hield zich op in de zijstraten.
Overal lagen lijken, sommige verminkt of deels opgegeten, maar enkel Kael en zijn drie
medestrijders leken een vijand gevonden te hebben.
Danakh gaf zijn paard de sporen en reed op het groepje toe.
“Kael, wat —” begon hij, maar meer kreeg hij niet over zijn lippen.
Een muur van angst, dik en zwaar als slijm, golfde vanuit de donkere straat op de verraste
troepen toe. Paarden steigerden en verschillende ruiters werden uit het zadel geslingerd.
Enkelen kwamen niet meer overeind.
“Houd jullie posities!” blafte Danakh. Zijn zwarte ruin leek ongevoelig voor de angst: een
gevolg wellicht van de rust die Danakh zelf uitstraalde. Na een eerste gevoel van afgrijzen had
de Ridder de bron van de aanval doorgrond. Hoe intens het kwaad ook was dat hem
belaagde, nooit zou het Duister hem tot wanhoop drijven. Danakh voelde de werking van het
zwarte mana en genoot.
“Het komt”, hijgde hij. “Als Celrain en Katar zich niet haasten… Naar het leger, Kael,
nu!”
Het bevel had nauwelijks zijn mond verlaten toen het vlies van angst oploste en
plaatsmaakte voor de echte wapens van het Duister: een hysterische, rauw krijsende massa van
soldaten en gewone burgers, gevolgd door de ware krijgers van het Duister — wezens
ontsprongen aan de doemlegenden uit de verloren beginjaren van de mens. Ze torenden
boven paarden en ruiters uit, hun donkerrode huid als gebarsten leer, hun poten die van een
geit, en met hun knokige klauwhanden hanteerden ze zwarte zeisen, tien voet lang en
pulserend met zwart mana. Hun hoofden waren die van Demonen, maar dan met lang
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opstaande horens, en samen zongen ze in een taal die nooit op aarde gesproken was en
waarvan de klanken beelden opriepen van chaos en dood.
“De zegels van de Poort… Haast je, Celrain…”
Danakh sloot heel even zijn ogen. Er hing hem een beeld voor ogen van duisternis zonder
eind maar hij mocht en zou niet toegeven. Niet nu, in dit eerste — en laatste? — gevecht als
ware dienaar van de Schemering.
De Ridder zwaaide zijn bijl de hoogte in.
“Axt ut Nordfell!”
Hij huiverde toen zijn strijdkreet echode in honderden stemmen, al volstond het geluid
nauwelijks om het gezang en de kreten van de vijand te overstemmen. Danakh voelde een
bittere smaak in zijn mond komen. De grijns op zijn gezicht was wreder dan die waarmee hij
honderden keren eerder de slag was aangegaan, en vloekend joeg de Ridder zijn paard
vooruit.
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Celrain verstarde, en met hem alle Slangkrijgers.
“Nee. Niet nu…”
“Magiër?” fluisterde Katar gespannen. De gedaante van de Slangkrijger was niet te
onderscheiden van het struikgewas waar hij zich verschool.
“Het begin van het einde”, raspte Celrain. “Heb jij het dan niet gevoeld?”
De zuiderling antwoordde niet, maar zijn stilzwijgen vertelde Celrain genoeg: ook Katar
wist dat er iets losgelaten was in Westgard en zelfs hij erkende dat het angstwekkend en
vreselijk was.
“De tekens van de Poort”, vervolgde Celrain. “Zijn macht groeit. Weldra staat er geen
maat meer op de dingen die hij op deze wereld afstuurt. Haast jullie!”
Zwarte gestalten maakten zich los van de begroeiing rond de Citadel en met
onrustwekkende heimelijkheid gleden ze in de richting van de muren.
Celrain volgde de Slangkrijgers op enige afstand, verbaasd over het uitblijven van
strijdgeluiden. Pas toen hij de omgeving van de hoofdpoort bereikte, zag hij de levenloze
lichamen die overal op de grond lagen.
Katar scheen naast hem uit de grond op te rijzen.
“Magie heeft hen gedood.”
Celrain snakte naar adem toen hij zag hoe de mannen en vrouwen aan hun einde
gekomen waren: in het licht van een paar toortsen bij de hoofdpoort waren duidelijk de
wortels en de klimplanten te zien die rond de ledematen en de kelen van de slachtoffers
gewikkeld zaten.
“De macht van Druïden”, mompelde de Adun Luan. “Iemand is ons voor geweest. Snel!”
Hij stond op, sloeg geen acht op Katars waarschuwingen en rende naar de half
openstaande dubbele deur die toegang gaf tot het hart van Westgard.
Slechts heel even, net voordat hij de deur betrad, nam hij de tijd om een blik te werpen op
de Citadel. Danakh had gelijk wat het bouwwerk betrof: het bood een onverwoestbare
aanblik, massief maar inspiratieloos, te vierkant en vaal om echt lelijk genoemd te worden of
indruk te maken. Maar het was oud. Ooit hadden hier andere dingen gestaan, grootsere
dingen, en de Citadel leek ontworpen om die dingen te doen vergeten — en misschien was het
maar beter zo.
De Adun Luan trok zijn dolk en glipte door de poort, op de voet gevolgd door de
Slangkrijgers. Katar weerhield Celrain met een hand op zijn schouder en de andere
woestijnvechters waaierden voor het tweetal uit.
De gang voor hen was breed, geplaveid met groen marmer, en hij leidde hen recht naar
het hart van het gigantische bouwwerk. Toortsen langs de hoge, doffe wanden verlichtten
wandtapijten die herinnerden aan de vele oorlogen die de Kerk geleverd had in dit afgelegen
deel van Nattfold: Ridders met blauwe vaandels waarop de Heilige Cirkel van het Licht
schitterde, inrijdend op legers van ruw geklede krijgers, meer beest dan mens.
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Celrain glimlachte wrang om de ironie van de zaak, maar richtte zijn aandacht weer op
het heden. Het was angstwekkend stil in de Citadel en zelfs de zuiderlingen wierpen
zenuwachtige blikken in het rond.
“Niet stilhouden”, waarschuwde Celrain de groep.
Katar siste iets in de melodieuze taal van het Gouden Rijk en zijn soldaten schoten
vooruit. Talloze zijgangen gaapten in beide wanden, maar Celrain stuurde de groep resoluut
rechtdoor, gedreven door een zekerheid die hij niet kon verklaren.
Overal lagen lichamen, gewurgd door slingerplanten die door het marmer van de vloer
gebarsten waren. Velen waren onherkenbaar samengedrukt, maar elk droeg de kenmerkende
witte kleding van Kerkelijke soldaten.
“Wat denk je?” vroeg Katar onder het lopen. “Wie is verantwoordelijk voor deze
slachting?”
“Iemand die ons een dienst wil bewijzen?” opperde Celrain. “Ik durf niet te hopen,
maar…” Hij zweeg toen de gang na een vijfhonderdtal passen eindigde bij een roodhouten
poort, zo’n twaalf voet hoog en rijkelijk bewerkt met allerlei heroïsche strijdtaferelen.
De vleugels van de poort draaiden geruisloos open onder de aanraking van de Adun Luan
en ze onthulden een vierkante hal. Massieve ijzeren deuren gaapten wijd in elke wand, en aan
de nagels in hun roeste oppervlak hingen de lichamen van mannen en vrouwen, naakt en
verminkt. Iemand in de gang achter hem vloekte zacht, maar Celrain liep de hal in. Zijn
laarzen plasten door het bloed dat zich verzameld had in de bedding van gebarsten
vloertegels, bruin glimmend in het licht van enkele toortsen. De Slangkrijgers verspreidden
zich door de hal en verdeelden hun aandacht tussen de lijken en het gevaar dat mogelijk
achter de open deuren schuilde.
“Geen overlevenden.”
“Je meent het.”
“Waarheen, Celrain?”
De magiër greep een fakkel en liep naar de deur die in het verlengde lag van de weg die ze
genomen hadden. Hete as dwarrelde omlaag van de toorts en kwam tot rust in de plassen op
de vloer. Celrain probeerde de geur die opsteeg te negeren.
“Deze kant op.”
Hoewel hij strak voor zich keek, kon de Adun Luan onmogelijk de smekende blikken van
de doden ontwijken.
“Voedsel voor het Duister. Ze hebben lang geleden.”
“Sommige dingen, magiër, wil ik liever niet weten.”
De gang was smal en laag, met ruwe, onversierde wanden. Hij liep steil de diepte in, nu
eens rechtdoor en dan weer kronkelend, tot de groep een ijzeren hek bereikte dat toegang
verschafte tot de kerkers van de Citadel. Iets of iemand had het hek verwrongen en de
scharnieren uit de wand losgescheurd.
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“We zijn laat. Bid dat de zegels rond de Poort het nog even houden en dat onze
voorganger onze zaak goed gezind is.”
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Odrockx schreeuwde en sloeg het hoofd af van wat eens een Kerkelijke soldaat geweest
was. Naast hem verrichte Te’khal zijn werk in stilte, terwijl Danakh ergens achter hem allerlei
bevelen, verwensingen en aanmoedigingen brulde.
De cirkelformatie golfde en vervormde maar bleef bestaan, geholpen door de hersenloze
manier waarop de vijand op het leger afstormde. Pijlsalvo’s en de wapens van de huurlingen
sloegen grote, bloedige gaten in de linies van het Duister.
Maar de vijand bleef komen. Ze wisten niet waarvoor ze vochten of tegen wie, maar er
was iets dat hen verbond, een dwingende roep die hen verleidde en naar het plein dreef met
de opdracht zich tegen de scherpe, levende muur van staal te werpen. En achter hen kwamen
de slavendrijvers, hun zeisen maaiend en hakkend door het vlees van vriend en vijand.
Schaduwen van rood en zwart maakten de paarden gek zodat ze hun berijders afwierpen
en vertrapten. Jaren van strijd tegen de vijanden van de Landen hadden Danakhs leger
gehard, maar de aanblik van de hellewezens was voor heel wat soldaten te veel.
“Zwaarden!” schreeuwde Ghazz tot zijn mannen nu de ring van klauwen en staal die het
leger omgaf steeds kleiner werd.
“Kijk hen niet in de ogen!” waarschuwde Danakh.
Zijn vechtarm brandde, maar hij bleef vanaf zijn paard bloed oogsten met welgemikte
bijlslagen. Een overhandse houw schampte af op de gepantserde, botachtige schouder van een
van de gedrochten van het Duister.
Het wezen probeerde spottend de blik van de Ridder te vangen met zijn donkere ogen,
poelen van kwaad die elke mens gek konden maken.
Odrockx haalde uit naar de buik van het beest en de bijl van het Noorden beet diep. Het
wezen huilde, een ontzettend geluid, en Odrockx werd door een machtige klauw tegen de
grond geslagen.
“Boogschutters!”
De mannen en vrouwen in het groen reageerden dadelijk en een vlucht van pijlen regende
neer op het beest. Vele ketsten af, maar één trof hem recht in zijn oog. Opnieuw weerklonk
het zielloze gehuil en de bewegingen van het monster verstilden onmiddellijk.
“Achteruit!” schreeuwde Danakh.
Een soldaat greep de verdwaasde Odrockx beet en trok hem binnen de ring van schilden
voor het beest tegen de grond sloeg.
“Houd de cirkel!”
Danakh keerde zijn paard en draafde weg naar de andere kant van de formatie, tussen
huilende gewonden door.
“Ghazz! Hoelang kun je het hier nog houden?”
De huurlingenleider rekende nog af met drie krijgers voor hij berichtte: “Niet lang meer
als ze zo blijven komen! En ik heb meer speervechters nodig om die monsters op een afstand
te houden!”
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“Hebben we niet! Hoop maar dat Celrain snel die Poort dicht!”
De Ridder stoof weg en vond zijn schildknaap in het midden van de cirkel.
“Waar zit Aykhala? Ik dacht dat ik haar uitdrukkelijk bevolen had zich niet in het gevecht
te mengen!”
“Geen idee, heer, ik…”
Danakhs adem stokte toen hij Myriths blik volgde en hij de krijgster zag, te midden van
haar troepen. Ze was nog niet in staat om te lopen, maar ze reed op Celrains paard en vocht
met een kracht en een snelheid die haar gewonde lichaam nooit lang kon volhouden.
In een paar tellen was Danakh bij haar.
“Ik had je bevolen in de achterhoede te blijven!”
“Er is geen achterhoede!”
Danakh liet een daverende lach horen. Aykhala’s aanwezigheid voorkwam dat de andere
zwaardvechters toegaven aan de angst waarmee de beesten van het Duister hen vervulden en
de Ridder stortte zich met hernieuwde kracht op de vijand. Zijn bijl raasde omlaag en spleet
met een enkele houw een gepantserde speervechter van Bashar doormidden. Bloed bespatte
de Ridder en bracht het Duister binnen hem aan het koken. Hij sloot zijn ogen, genietend van
de roes die zijn zintuigen naar een hoger niveau tilde, en haalde opnieuw uit, en opnieuw, elke
houw krachtiger en gerichter dan de vorige.
Aykhala lachte nu ook en heel even leek het alsof ze weer de oude was, de krijgster die ze
geweest was voor de fatale aanraking door de Poort. Toen viel het zwaard uit haar hand en
met opengesperde mond tuimelde ze van haar paard.
Pas toen een paar van haar soldaten het gevecht verlieten en hun aanvoerster achteruit
sleepten, zag Danakh de pijl die door haar keel stak.
Ergens binnen de Ridder werd een grens opgeheven die hem zijn hele leven bij de Kerk
beschermd had. Sigmar kwam aangestormd en was getuige hoe Danakh zijn tanden
ontblootte in een uitdrukking die niets menselijks had. Bliksems van wit en zwart vuur dansten
rond de Ridder en troffen zowel de vijand als zijn eigen troepen. Blind reed Danakh op de
linies van het Duister in.
Soldaten van Bashar en plunderaars krioelden om hem als maden, onverschillig voor de
dood die uitgedeeld werd door deze gestoorde schepping van Licht en Duister. Danakhs paard
stierf onder hem, maar de Ridder merkte het nauwelijks. Hij sprong op de grond nog voor
zijn belagers hem omlaag konden sleuren. De eerste vijf vielen ten prooi aan zijn bijl, maar
dan zwermden ze over hem heen en werd hij aan het oog van zijn ontstelde troepen
onttrokken.
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De kerkers vormden een vochtig, bedrukkend labyrint waar de dood alomtegenwoordig
was: wachters met zwaarden door elkaars keel en gevangenen die gestorven waren van angst.
Celrain sloop verder zonder echt te weten waar hij links of rechts afsloeg, blind de stank
volgend van het zwarte mana.
“Hier.”
Bij het toortslicht doemde een bres op tussen twee balken in de rechterwand. De stenen
waren op ruwe wijze uit de muur gebroken en aan de scherpe, onregelmatige randen van de
opening hingen huidresten.
“Wat heeft deze doorgang gemaakt?”
“Wat het ook is, bereid je voor op een onaangename ontmoeting.”
“Grappig.”
Katar dook als eerste naar binnen.
“De lucht…”
Snel trok hij zijn halsdoek over zijn neus en mond.
“Neem voorzorgsmaatregelen, iedereen.”
Celrain volgde Katars voorbeeld en stapte na hem door de opening. Rook schroeide zijn
longen en met ogen die traanden van de hitte nam Celrain de omgeving in zich op.
De plek was ooit een bibliotheek geweest, maar waar in het verleden boeken langs de
wanden gestaan hadden, droop nu vochtige as omlaag op de blauwachtige, marmeren vloer.
Fijne, magische toortsen in zilveren houders verlichtten de zaal, maar hun licht was tanende.
Uit een onbekende bron golfde een dieprood licht dat de schaduwen dikker maakte, bijna
vloeibaar.
“Blijf in het licht van de fakkels”, waarschuwde Celrain zonder dat hij precies wist
waarom.
Het kleine gezelschap haastte zich van de ene zaal naar de andere en werd bij elke deur
geconfronteerd met een nieuw tafereel van verwoesting en dood. Honderden mannen en
vrouwen waren slachtoffer geworden van de vallen die aangelegd waren door de onbekende
bouwers van de bibliotheek. Valkuilen, gif en bewegende muren en plafonds hadden hun taak
feilloos verricht.
“Iemand heeft heel erg zijn best gedaan om het geheim van deze plek te bewaren”, siste
Katar.
Celrain voerde hen omlaag, steeds verder omlaag, door trappenhallen waar een deel van
de vloer verdwenen was zodat ze uitzicht kregen op een eindeloos zwart en door hoge, smalle
gangen met demonisch bewerkte zuilen en een groene mist die ademen tot een foltering
maakte. Gesproken werd er niet. Nu eens lopend, dan weer strompelend haastte de groep zich
verder, niet langer in staat de verwrongen en geplette lichamen aan te zien. Tijd bestond niet
meer en het enige dat de krijgers overeind hield, was de onzalige wetenschap dat ze de bron
naderden van de bloedende gloed die overal hing.
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“De kamer van de Poort.”
Aan het andere eind van de grote, gewelfde kamer stond een oude vrouw in een lang,
grauw gewaad. Haar ogen fonkelden donker en in haar ene hand hield ze een oorlogshamer.
Met de ander droeg ze een wapen dat Celrain nog het meest deed denken aan een kleine,
geëvolueerde versie van Ghazz’ knalbuis.
De verbaasde blik van de Adun Luan ging van de vrouw naar de elf andere mensen die in
de bibliotheek verspreid stonden: mannen en vrouwen in groene en bruine mantels, elk met
een langboog over de rug.
“Jakran?”
Een van de figuren duwde zijn kap achterover en schonk Celrain een vermoeide glimlach.
“We zijn gekomen om je te helpen”, sprak de verkenner op ernstige toon.
De vroegere verkenner, verbeterde Celrain zichzelf: Jakran bezat ongetwijfeld nog altijd de
vaardigheden die hem tot zo’n gevaarlijk wapen maakten in bossen en wouden, maar nu was
hij meer. Wat het precies was dat Jakran gezocht had in de kern van de Dimskog, kon Celrain
onmogelijk zeggen, maar hij had het gevonden en hij was opnieuw in het bezit van de
oermagie van zijn voorouders. Er ging rust en onverzettelijkheid van de groep uit. Zelfs hier,
diep in het helse labyrint van de dood, behielden ze hun band met de wereld van levende,
groeiende dingen.
“Hoe komen jullie hier?” vroeg Celrain ademloos. “De dode soldaten in de Citadel…”
“We zijn heel wat te weten gekomen”, antwoordde Jakran. “We weten wat ons hier
wacht.”
“Jullie zijn laat, erg laat”, onderbrak de oude vrouw het weerzien. “Maar wat een
verrassende wending…”
Ze bleef Celrain aankijken en knikte toen langzaam.
“Ik ben moe, Adun Luan, moe en versleten, maar misschien kun jij de runen nog redden
— voorlopig.”
Celrain knikte slechts, te verbaasd om te antwoorden.
“Wel? Ik neem aan dat je weet wat je te doen staat?”
De vrouw liep naar de achterwand van de ruimte, naar een deur die dichtgehouden werd
door drie massieve, stalen balken. Achter de deur lag de bron van de rode gloed die aan alles
kleefde — het hart van de gruwel die Westgard in zijn greep hield.
“Ze zijn verzwakt”, zuchtte de vrouw.
Nog voor Celrain haar kon tegenhouden, vormde ze met een vinger een teken in de lucht.
De deur en de drie balken vergingen tot as.
Rood licht overspoelde alles en de Poort verscheen: een ronde, kwikzilveren spiegel,
omgeven door honderden brandende runen. Het ding ademde kwaad en dronk angst. Katar,
Jakran en hun troepen vielen huilend op de grond, hun hoofd tussen hun handen, maar op
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Celrain had de aanblik van de Poort een andere uitwerking: hij wist dat het Duister hem
eindelijk zag zoals hij werkelijk was, dat de vijand van zijn volk nu onherroepelijk wist dat er
weer een Adun Luan was opgestaan — een Adun Luan die door de Poort kon kijken naar een
andere wereld, een wereld van dingen die niet gemaakt waren om gezien te worden door de
levenden; verder dan leven waren ze, en verder dan de dood, chaos, onmetelijk en gruwelijk,
de oorsprong van alles. Maar kijken deed Celrain niet, in beslag genomen als hij was door de
voorbereiding van de Zegelspreuk om de Poort te dichten. Akhdar vulde hem met een
barbaarse oermagie en de magiër sprak de woorden van een Ware Zegelspreuk — Khann
aishir aor Akhdar!: woorden die hij nooit eerder gesproken had, maar die nu de randen van
de Poort ongenadig geselden.
De runen rondom het zilveren oppervlak doofden, veranderden krakend van vorm en het
leek er een ogenblik op dat de volledige structuur van de Poort het zou begeven.
“Khann aishir aor Akhdar!” weerklonk de Zegelspreuk opnieuw, al was het niet langer
Celrain die sprak, maar de macht die hij vertegenwoordigde.
Het Duister, zijn volledige wezen gericht op het openbreken van de Poort, uitte geschokt
zijn verontwaardiging over deze inmenging. Een oorverdovend gehuil schalde door de
bibliotheek, de doodskreet van duizenden verloren zielen, maar de aanval was tevergeefs, en
de gloed in Celrains ogen smolt alles weg in een blauwe storm van Akhdar.
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Ghazz schreeuwde het uit en begon een nietsontziende stormloop naar de plek waar hij
Danakh had zien verdwijnen. Plotseling viel alle tegenstand weg. De beesten van het Duister
sidderden en verloren aan structuur, tot ze uiteindelijk vervaagden en met krachteloze kreten
één werden met de nacht.
Wie nog leefde van de inwoners van Westgard, de plunderaars en de soldaten van Bashar,
werd bevangen door een hysterische angst. Duizenden schreeuwende mannen, vrouwen en
kinderen vertrapten elkaar in hun pogingen om de stad uit te komen en de Dimskog in te
vluchten, waar ze de willoze prooien werden van de schaduwen die tussen de bomen leefden.
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Celrain zat met een geluidloze schreeuw overeind. Hij had op de vloer van de bibliotheek
gelegen en rond hem knielden Jakran en de andere Druïden, hun kappen ver over hun gezicht
getrokken en hun vingers stevig om allerlei artefacten geklemd: vreemd dooraderde stenen en
veelkleurige takken en bladeren.
De Adun Luan voelde het mana van de magiërs door zich heen stromen, ijzig en helend
als een bergstroom. Het spoelde de wonden weg die het Duister geslagen had tijdens de
verzegeling van de Poort en Celrain werd heel op een manier die hij sinds lang niet meer had
gekend. Hij snakte naar adem, kroop recht en stond versteld over de kracht in zijn benen.
“Dank je”, stamelde hij tot de geknielde figuren.
“We konden je onmogelijk helpen bij het dichten van de Poort”, antwoordde Jakran terwijl
ook hij opstond.
De andere Druïden volgden zijn voorbeeld en bij elk van hen was het gezicht grijs en
getrokken.
“Dit was de enige manier waarop we je konden bijstaan.”
De Adun Luan plaatste dankbaar een hand op Jakrans schouder. Heel even flitste het
beeld door zijn hoofd van Aykhala, gewond door de Poort nabij Svartlack, maar dit was niet
het ogenblik om Jakran daarvan op de hoogte te brengen.
Hij richtte zijn aandacht op de Poort: het oppervlak was nu een dof, rimpelloos grijs en
langs de rand kronkelden runen die de Adun Luan nooit eerder had gezien.
“Een Zegelspreuk. Dus het is mogelijk.”
“Het zal hem niet voor eeuwig tegenhouden”, sprak een oude stem achter hem. “Nu al
probeert de vijand de runen van Akhdar te verbreken.”
De Slangkrijgers hadden zich rond de oude vrouw verzameld, maar ze behielden allemaal
een respectabele afstand, zelfs Katar.
“Wie ben je?” vroeg Celrain fronsend, maar de vrouw schudde haar hoofd.
“Mijn naam doet er niet toe. Weet dat ik altijd gediend heb om de Poort te beschermen.
Maar de wereld is veranderd. Ga nu. Verlaat deze plek: jullie zijn elders nodig. Misschien kom
ik zelf ooit nog eens aan de oppervlakte.
Celrain schudde zijn hoofd.
“Ik begrijp weinig van wat je zegt. Ga met ons mee. Buiten is de strijd pas begonnen.”
“Dat weet ik. Maar we komen elkaar ooit nog tegen, Adun Luan. Neem je metgezellen en
ga: het lot van velen ligt in jouw handen.”
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De scherpe, gebroken vorm van de Speerrots stak in de Dimflot als een uitdaging aan de
rivier die elke inwoner van de Landen ontzag inboezemde. Op de top van de rots, honderd
voet boven de hoogste bomen van de Dimskog, brandde een enorm vuur, woedend en
oranjerood in de nacht. De lichamen van Aykhala en de talloze andere soldaten die gevallen
waren in de straten van Westgard, waren allang door de vlammen verteerd. Toch leek
niemand van het leger geneigd in beweging te komen.
De Speerrots bood een perfect uitzicht op de stad, een halve mijl naar het oosten.
Westgard brandde als een toorts, een brandstapel die onmogelijk veel groter was dan die op de
Speerrots, en enkel de Citadel was duidelijk te onderscheiden — een logge, onbeweeglijke
kern van zwart waar de vlammen niet durfden te komen.
Aan de zuidkant van de rots, een eind van de rest van het leger, stond een kleine groep
zwijgend de nacht in te staren. Geen van hen toonde enige emotie, behalve Jakran, met ogen
van ijzer, lippen die samengeknepen waren tot een smalle, witte lijn en tranen die bevroren
leken op zijn gezicht. Hij was de enige van de groep die nog naar de vlammen keek, alsof hij
half verwachtte dat de louterende macht van het vuur Aykhala zou terugroepen uit de Andere
Kant.
Sigmar stond naast Ghazz en wisselde af en toe een paar voorzichtige woorden met de
huurling. De officier van het Witte Licht was uitgeput, maar hij wist dat er voor hem de
eerstkomende dagen geen rust weggelegd was: Danakh was er erg aan toe en Celrain noch
Jakran kon beloven dat de Ridder de vreselijke verwondingen te boven zou komen die hij in
de strijd om Westgard had opgelopen. Meer: ook al herstelde de Ridder, dan nog wist
niemand wat het Duister aangericht had in zijn geest.
Wees achterdochtig, was alles wat Celrain tot Sigmar gezegd had. Achterdochtig. Sigmars
strenge gezicht vertrok in een vreugdeloze grijns. Hij zat op de meest afgelegen plek in de
Landen, omgeven door eindeloze wouden, aan het hoofd van een leger zonder aanvoerder.
Een leger dat erop uitgetrokken was om de strijd aan te gaan met een machtige, maar
menselijke vijand. Nu wist elke man en vrouw op de Speerrots dat hun strijd er een was om te
overleven, en dat hen aan het eind wellicht geen roemrijke zege wachtte, maar wel de vijand
van de Grote Oorlog. Het was slechts een kwestie van tijd voordat Celrains zegelrunen het
begaven. En zelfs al deden ze dat niet: er waren andere Poorten, in de Landen en daarbuiten.
En in Kurash zelf… Nog altijd voelde Sigmar zijn maag in opstand komen bij de gedachte dat
de Eerste Kathedraal van het Witte Licht een doorgang verborg naar… Hij omklemde het
gevest van zijn slagzwaard en prevelde de rune van aether — het Witte Licht.
Een gevoel van macht en rechtvaardigheid overspoelde de krijger toen zijn lichaam zich
openstelde voor het mana. Hij zou hier blijven, voelde hij nu. De vuurzee had de boerderijen
rond Westgard gespaard. Hoewel de bewoners omgekomen waren, bevatten de schuren
voldoende voorraden om het leger te helpen de strenge wintermaanden door te komen.
De troepen zouden waken, de Poort in de gaten houden, en wachten: hopen dat Celrain
en zijn gezellen slaagden in hun opdracht.
Kasheira. Een vrouw van de Schemering.
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Sigmar wist niet of hij wel begreep waar de Adun Luan het over had. Hij kon slechts
hopen dat de vreemde, vaag menselijke magiër dat wel deed.
“We vertrekken.”
Sigmar slikte een verwensing in. Achter hem stond Celrain, met naast zich Odrockx,
Te’khal, Katar en Kriel.
“Je weet zeker dat je geen andere soldaten mee wilt?”
De Adun Luan schudde het hoofd.
“Het leger is al voldoende uitgedund.”
De officier knikte emotieloos, wetend dat er niets meer gezegd hoefde te worden.
Celrain wendde zich tot Ghazz.
“Wat ben jij van plan?”
“Uitzoeken wat er in de Landen gaande is. Bondgenoten zoeken. Ik trek naar Tyrbrad.
Misschien krijg ik Jakran mee: hij kan wat afleiding gebruiken.”
Celrain wist dat de huurling gelijk had, maar hij had het er moeilijk mee Jakran achter te
laten.
Ga. Nu. Elk ogenblik van twijfel brengt de ondergang naderbij.
“We gaan.”
Kort na middernacht daalde een klein gezelschap af langs de onbegaanbare zuidkant van
de Speerrots. De herfstlucht was helder, maar laag over het land lag een mist die alles
omschiep tot een onmogelijke droomwereld.
De wachtposten bij de Speerrots en aan de brug over de Dimflot groetten de vijf
schimmen in stilte. Had niemand Danakhs wachters op de hoogte gebracht, dan hadden
Celrain en zijn metgezellen de soldaten op een paar passen afstand ongemerkt kunnen
voorbijlopen.
De Adun Luan had het opgegeven Katar en Te’khal te proberen ontdekken in de
duisternis. Odrockx liep achter hem, opmerkelijk stil ondanks zijn massieve gestalte. Ook
Kriel slaagde er wonderwel in zich geluidloos te verplaatsen. De dronkaard was in zichzelf
gekeerd en zocht geen contact, al leek niemand er iets op tegen te hebben dat hij deel
uitmaakte van het vreemde gezelschap.
De planken van de smalle, houten brug die wegleidde uit Nattfold kraakten zacht. De
Dimflot ging volledig verloren in de mist en enkel een plots opstijgende koude verried de
aanwezigheid van het brede, snelstromende water.
Als er al wezens waren die de vijf reizigers opmerkten, dan hielden ze dat voor zich of ze
wachtten tot de komst van de herfstzon om tevoorschijn te komen en het nieuws bekend te
maken: de nacht in dit land behoorde toe aan andere dingen; dingen die niets of niemand
spaarden.
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Kasheira opende haar ogen en snakte naar adem toen ze boven zich de twee blauwe
kristallen zag die zo vaak opgedoken waren in haar ijldromen.
“Celrain.”
Zonder na te denken sloeg ze haar armen om de gestalte die zich over haar heen boog.
Sterke armen trokken haar recht en hielden haar krachteloze lichaam overeind. Heel even had
niets belang en enkel de oprukkende schemering in de kamer gaf aan dat de tijd ook werkelijk
voorbijging.
Toen de Adun Luan haar uiteindelijk losliet, bleef Kasheira nog even tegen hem
aangedrukt staan. Pas toen ze erin slaagde zich van hem los te maken, wierp ze een eerste blik
op haar omgeving.
Celrain keek naar haar maar zei niets, wachtend tot ze sterk genoeg was om zelf te
spreken.
Buiten klonken voetstappen en stemmen, maar de deur van de blokhut bleef gesloten. Het
was een eenvoudige hut, klein, met schappen voor boeken, een ruwhouten tafel en een bed
van stro. De achterwand bestond uit rots, grijs met zwart gevlekt, met centraal een haardvuur
dat een aangename gloed verspreidde.
Kasheira's zwaard stond tegen de muur en aan het voeteinde van het bed lag een stapel
kleren in dezelfde stijl van wat de Adun Luan droeg: de lichte, woudkleurige uitrusting van
een verkenner, hoge laarzen en een korte, bruine mantel. De mantel van het broederschap lag
er ook, samen met een kleine reistas.
Nu pas besefte Kasheira dat ze in een pels gewikkeld was, een witte pels met grijze strepen,
als de vacht van een tijger uit het hoge Noorden.
“Waar ben ik?”
“Bij Alokh, in de Vergeten Gewesten.”
“Alokh?”
“Een Druïde. De man die me alles over deze wereld geleerd heeft”, klonk het eerbiedig.
“Hoe lang ben ik hier al?”
“Een paar dagen. Zelf ben ik hier pas sinds gisteren.”
Kasheira schudde haar hoofd en staarde verbaasd naar de palm van haar linkerhand: de
littekens van de Svartfels waren haast helemaal verdwenen.
“Je geneest snel”, glimlachte Celrain.
“Wat is er allemaal gebeurd?”
“Veel. Er zijn heel wat dingen die je moet weten, en je moet op krachten komen. Trek je
kleren aan. Straks zullen we praten.”
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Hij neeg het hoofd en liep naar buiten. De deur viel achter hem dicht en Kasheira bleef
bewegingsloos staan.
De lege boekenkasten vertelden haar genoeg: Alokh zou met hen meegaan, waarheen dat
ook mocht zijn.
Een ijzige rilling liep langs haar rug en Kasheira tuurde naar buiten, naar de verduisterde
bossen in de verte en de flauw oplopende, met rotsen bezaaide weide waar de hut stond. Een
fijne mist rees op uit de grond en de geur van gras na een regenbui vermengde zich met de
warme, houterige lucht van de haard.
Celrain.
Ze wilde met hem praten, alleen, maar ze betwijfelde of er tijd zou zijn.
De hel van de Dimskog. De Crypte. Khoths dood — want dood was hij, hoe kon het
anders?
Een paar dagen lang had ze de hel beleefd, dingen gezien die ze nooit meer wilde
terugzien en waarvan de herinnering haar misselijk maakte.
Was dat Celrains bestaan; een eenzame hel, leefbaar door de ijle hoop dat alles ergens
toch een doel of een betekenis had?
Kasheira liep naar de deur, schoof de hendel ervoor en liet de pels van zich afglijden. Op
haar huid waren nieuwe littekens geëtst — witte lijnen op haar donkere huid, maar verrassend
goed genezen.
Tekens van de vijand waren het, merktekens van het Duister, en Kasheira hijgde van angst
en opwinding toen ze nadacht over de dingen die ze te weten gekomen was.
Gauw trok ze de kleren aan die naast het bed gereed lagen. Met handen die nog steeds
beefden van opwinding greep ze haar zwaard en snel trok ze het uit de schede. Het staal
glansde donker, een boodschapper van de nacht, zonder enig spoor van het gevecht in de
Crypte.
Voetstappen weerklonken buiten de deur en Kasheira stak het wapen weg. Ze schoof de
hendel terug, opende de deur en keek recht in het gezicht van de man die enkel Alokh kon
zijn.
Hij was oud, heel oud, de man met de perkamenten handen, en wijs: een droevige
wijsheid in grijze, diepe ogen. Ineens verscheen er echter een glimlach op zijn gezicht en de
droevige indruk werd uit Kasheira's gedachten gebannen.
Haar ogen traanden toen Alokh haar beide handen in een ijzeren greep nam die niet bij
zijn tengere voorkomen paste.
“Je bent op. Prachtig!”
Hij knikte heftig, waarbij zijn spitse baard wild op en neer danste, en snel glipte de magiër
langs Kasheira de hut binnen. Een ogenblik later was hij terug met een brede gordel, bezet
met hoekige, zilveren runen.
“Ah! Waarlijk een prachtig geschenk!” blafte een kleine man met een enorme baard en
massieve schouders. Twee enorme bijlen verraadden hem als een krijger uit de IJswouden.
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Met vlugge handen gespte Alokh de gordel rond Kasheira's middel. “De runen dienen om
je langer in leven te houden dan anders het geval zou zijn.”
“Bedankt”, stamelde Kasheira terwijl de Druïde alweer weg liep.
“Nou, mag ik nog binnen?”
Verbouwereerd deed Kasheira enkele passen achteruit en de baardige man met de bijlen
liep de hut in.
“Odrockx, Wolfkrijger, om u te dienen.”
Hij boog en maakte plaats voor een mager, skeletachtig wezen in een zwarte mantel. Zijn
huid was bleek, blauw dooraderd als marmer, en om zijn verschijning hing een kilte die
Kasheira nooit eerder gevoeld had.
“Een Dodenwandelaar!” schreeuwden de legenden van haar geboorteland Kasheira toe.
“Te'khal. Seira Tairakh.”
Hij neeg spottend het hoofd en nam plaats aan de tafel.
Bij de deur stond het vierde lid van het vreemde gezelschap: een zuiderling met zwarte,
zoekende ogen en een oplettendheid die Kasheira magisch voorkwam, al voelde ze dat deze
man enkel op zijn lichaam en zijn instinct vertrouwde. Hij stelde zich voor als Katar, een
Slangkrijger uit het Gouden Rijk, en legde als groet zijn rechtervuist over zijn hart.
Naast hem stond een kleine, verarmd uitziende man. Zijn naam was Kriel en Kasheira
kerkende in hem een man die zijn toevlucht zocht in wijn om dingen uit het verleden te
vergeten.
Wie in naam van de Schemering heeft deze wezens bij elkaar gebracht?
Celrain kwam als laatste de hut binnen en sloot de deur achter zich.
“Waar heb je de gordel vandaan, Alokh?” vroeg Odrockx.
“Een geschenk van jouw volk, Wolfkrijger. Ik kreeg hem lang geleden, met de belofte dat
hij me ooit nog van pas zou komen. Maar voor dat verhaal is nu geen tijd.”
Kasheira ging met de anderen rond de tafel zitten, naast Celrain. Enkel Katar bleef bij de
deur staan, ontspannen, maar met een onderliggende alertheid die niet te ontkennen viel.
Er viel een ongemakkelijke stilte rond de tafel en iedereen scheen te wachten tot Alokh het
woord zou nemen. De magiër keek met een norse blik voor zich uit en stond toen op om in
een kom te gaan roeren die boven de haard hing.
“Je hebt lang niet gegeten”, mompelde hij tot Kasheira. “Dit zal je goed doen.”
Hij plaatste de kom op tafel en goot een deel van de inhoud in een beker die hij de jonge
vrouw voorzette.
“Eet op.”
Kasheira merkte ineens hoe hongerig ze was en gulzig werkte ze de dikke soep naar
binnen.
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Niemand sprak een woord en na het eten schoof Kasheira de kom van zich af. Haar ogen
bleven op Celrain rusten.
“Het kamp van de Doodsmagiër”, begon ze vragend.
Meer uitleg had de Adun Luan niet nodig.
“Ik had geen keuze. Het enige waarop ik kon vertrouwen, waren de profetieën: “de Crypte
brengt kennis voor de laatste; zij die de weg alleen gaat; de vijand, de waarheid en de
oorsprong.””
Kasheira glimlachte hem toe en greep zijn hand: “De profetieën hadden gelijk… Maar
eerst zou ik graag weten wat er gebeurde nadat ik de Dimskog invluchtte.”
De Adun Luan vertelde alles, over Danakh, de Eenzame Weg, de Blauwe Den, de
Svartburg en de Poort van Westgard. Enkel de komst van de ruiter in het zwart liet hij weg,
zeker dat hij een van de drie was die verantwoordelijk waren voor de dood van Kasheira’s
vader.
Na zijn verhaal kwam dat van Odrockx en Te'khal, over hun reis vanuit het Noorden, en
dat van Katar, over de vreemde manier waarop hij bij Danakhs troepen beland was.
Kasheira luisterde ademloos, maar na een tijdje begonnen haar gedachten
oncontroleerbaar rond te tollen. De gezichten van iedereen aan de tafel begonnen te
vervagen, de schaduwen werden dichter en uiteindelijk kleurde alles zwart en droeg iemand
haar naar het bed voor een droomloze, doodse slaap waaruit ze maar moeizaam ontwaakte.
Kriel sliep, in elkaar gezakt tegen de zijwand van de hut, maar de rest van het gezelschap
zat nog steeds rond de tafel, zacht pratend of verzonken in zijn eigen gedachten.
Het vuur in de haard brandde lager en Kasheira onderscheidde een stapeltje papieren dat
gekreukeld en bebloed voor Alokh op de tafel lag. Naast de papieren lag de Svartfels, donker
en dood.
“Alokh, wat gebeurde er op het einde van de Grote Oorlog?”
De Druïde keek verschrikt op.
“Je weet net zo veel als ik”, fluisterde hij. “Je hebt de voorbije dagen veel gesproken in je
slaap, Kasheira.”
“Dus toch…”
Langzaam kroop Kasheira overeind.
“Niemand weet wat er echt gebeurd is. Niemand weet hoe het Duister verdreven werd. De
Kerk van het Witte Licht heeft nooit een levende Demon gezien, enkel schedels die getuigden
van een strijd die honderden jaren voor de stichting van de Kerk plaatsvond.”
“En nu is hij teruggekeerd”, fluisterde Odrockx, “de verschrikking die ons duizenden jaren
geleden bijna allemaal afslachtte.”
“Nee”, kwamen Kasheira en Alokh tegelijk tussenbeide.
Celrain sprong geschokt overeind en ook Odrockx, Te’khal en Katar konden hun
verbazing niet verbergen.
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Alokh plaatste zijn handen voor zich op tafel, alsof hij steun zocht in de verbintenis met
het hout.
“De waarheid is erger, veel erger.”
“Wat?” hijgde Celrain terwijl hij bij Kasheira knielde. “Wat heeft de Crypte je verteld?”
“Wij zijn slechts verkenners, en nu keren we terug naar de Eerste Plaats”, citeerde
Kasheira. “Als de Poorten heropend worden, zullen niet wij komen, maar de Meester en zijn
Legers, en Hij zal het Zijne opeisen.”
“Wat heeft dat te betekenen?” siste de Adun Luan.
“Het zijn de woorden die ik ontdekte op de muren van de Crypte. Ook Jasson, de magiër
van het broederschap, had hen weten te vertalen — gedeeltelijk, voor hij gek werd en ze hem
namen…”
Celrain staarde haar ontzet aan.
“De taal van het Duister… Hoe heb jij ooit kunnen —”
“Ik weet het niet…”
Kasheira’s stem klonk verstikt.
“Ik weet het niet. Ik zag de tekens en ik herkende ze, ook al had ik ze nooit eerder gezien.”
Katar leek als eerste van de schok te bekomen.
“Verkenners?” fluisterde hij ongelovig. “Werd de Grote Oorlog gevochten tegen
verkenners?!”
“Als die beesten tenminste de waarheid opgetekend hebben”, wierp Te’khal tegen, maar
het zweet parelde op zijn voorhoofd.
“Het is de waarheid”, antwoordde Kasheira met gesloten ogen. “Ik weet niet waarom,
maar het is zo.”
Celrain liet zich naast haar op de grond zakken, schijnbaar zonder adem te halen.
“Hoe kunnen we ooit hopen —” begon Odrockx met een asgrauw gezicht, maar Alokh
wuifde zijn opmerking weg.
“Er rest maar één uitweg: de profetie volbrengen voordat het Duister te machtig wordt en
de Tekens rond de Poorten hun kracht verliezen.”
“Heel poëtisch”, zei Te’kha. “En hoe is Kasheira van plan de Tempel van de Eersten door
de Poort Ishmai te leiden? Van wat ik al gezien heb, weet niemand waar die profetie werkelijk
op slaat.”
“Kasheira is uitgeput”, beet Alokh. “We laten haar slapen.”
“Zoals je wilt.”
Te’khal trok Kriel overeind en gevolgd door Odrockx en Katar verliet het tweetal de hut.
“Wij slapen buiten in tenten”, verklaarde Alokh. “Je hoeft de deur niet op slot te doen:
mijn woning weet maar al te goed wie gewenst is en wie niet. Goedenacht, Schemervrouw.”
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“Jij ook, Alokh. Bedankt voor alles. Nog één ding: Te’khal heeft gelijk, denk ik: er is
niemand die de volledige betekenis van de profetie kent.”
“Nee. Ook dat zul jij moeten achterhalen…”
De magiër boog en liet Kasheira alleen met Celrain.
“Het spijt me dat je de gruwel van de Crypte alleen moest doormaken”, fluisterde de
Adun Luan.
Voorzichtig streek hij langs haar gezicht.
“Ik hoop enkel dat —”
“Niemand van ons had een keuze…” mompelde Kasheira.
Ze sliep nog voordat Celrain kon antwoorden.
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Herfstlucht glipte door de halfopen luiken de hut in en bracht de lijnen in de houten
muren tot leven. Voorzichtig ging Kasheira overeind zitten. Ze had de hele nacht geslapen en
voor het eerst in tijden was haar slaap van haar alleen geweest, zonder de gruwelen die het
donker gewoonlijk voor haar gereed hield.
“Kom wat eten.”
Met een ruk draaide Kasheira zich om, verbaasd dat ze Alokh niet had horen
binnenkomen. De magiër zag eruit alsof hij niet geslapen had, met zijn lange haren en zijn
baard alle kanten op, maar in zijn grijze ogen was geen spoor van vermoeidheid te bespeuren.
“Je hebt lang geslapen”, vertelde hij. “Het wordt tijd dat je weer eens naar buiten komt.”
De oude man grijnsde en verdween bliksemsnel door de deur.
Kasheira schudde verwonderd haar hoofd en merkte afwezig dat ze met haar kleren in
slaap gevallen was. Ze hield de herinnering aan de gesprekken van de vorige avond op een
afstand, rekte zich uit als een kat en stond op. Nadat ze haar zwaard op haar rug had
vastgegespt, liep ze de hut uit en nam ze het uitzicht in zich op.
Alokh woonde aan de voet van een traag oplopende helling. Bosjes warrig kreupelhout
doorschoten hier en daar het lange, bruingroene gras en overal lagen rotsblokken die
achteloos door een reuzenhand neergegooid leken.
Kasheira had durven zweren dat sommige van de rotsen eigenlijk bij elkaar hoorden, alsof
ze door een onmenselijke kracht gespleten waren. Vlakbij de blokhut stak een donker,
halfbegroeid rotsblok als een dreigende vinger omhoog en in de schaduw ervan stonden twee
tenten opgesteld.
Kasheira zag nu ook dat Alokhs woning gebouwd was tegen een lage, gebroken muur van
rotsen waarboven een dicht woud van dennen verrees. Onwillekeurig moest ze terugdenken
aan de Dimskog, en de Druïde leek haar gedachten te raden.
“Maak je geen zorgen, kind, dit is de Dimskog niet. Hier heersen andere wezens, net zo
onberekenbaar, maar geen van hen waagt zich in mijn domein.”
Alokhs ogen waren ver weg terwijl hij sprak en nu pas werd Kasheira zich bewust van de
aura die de magiër omgaf — een onbestemd gevoel van macht dat haar deed inzien waarom
Celrain een dergelijk respect had voor deze mens.
“Waar zijn Celrain en de anderen?” vroeg ze.
“In de buurt. Odrockx probeert Celrain een paar vechttechnieken van de Clans bij te
brengen. Waar Te’khal is, weet ik niet: de Seira Tairakh mag me niet — en wie weet waar
Sluipers zich zoal mee bezighouden? Katar heeft Kriel op sleeptouw genomen: hij is de vallen
gaan controleren die hij gisteren uitgezet heeft. De zuiderling is ongetwijfeld een uitstekende
vechter maar hij schijnt niet te willen geloven dat een magiër in staat is zich te verdedigen.”
“Wat doet Kriel hier?” vroeg Kasheira.
“Geen idee. Ik heb geleerd Celrains oordeel te vertrouwen: hij schijnt te denken dat de
man nog een rol in dit alles te vervullen heeft.”
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Alokh wees naar een boomstam die voor de hut lag en die als bank dienst deed.
“Kom en eet wat.”
Hij haalde donker brood, boter en honing en Kasheira at dankbaar, terwijl ze luisterde
naar de stilte.
“Waar haal je al deze dingen?” vroeg ze.
“Sommige maak ik zelf. Andere koop ik: dit is slechts de grens van de Vergeten Gewesten
en het is hier niet zo verlaten als verder naar het westen.”
“Zijn er andere magiërs in deze landen?”
Alokh lachte geluidloos.
“Overal waar er mana is, zijn er magiërs. En het mana is overal.”
“Hoezo?”
De Druïde wierp haar een misprijzende blik toe.
“Wat, hoezo? Mana is de essentie van alle leven, alle bestaan. Niet enkel menselijk leven,
maar ook dat van dieren, planten, rotsen, aarde, water, vuur en metaal. Mana is verandering,
de verandering in alles wat is, en een magiër voelt die verandering aan, hij gebruikt ze, zet ze
naar zijn hand, net zoals een zwaardmeester de bewegingen van zijn vijand doorziet en het
gevecht naar zijn hand zet.”
Kasheira was opgehouden met eten en luisterde gespannen.
“En het zwarte mana?”
Alokhs grijze blik verduisterde.
“Een omschrijving voor de essentie van de dood”, fluisterde hij. “De ontembare,
gruwelijke macht die vrijkomt bij pijn en lijden — en bij de dood. Als je ooit op een slagveld
gelopen hebt, vlak na het einde van de strijd, dan weet je wat ik bedoel. Een macht die niet
thuishoort in dit heelal maar die de vijand van de Grote Oorlog hierheen gebracht heeft. De
essentie van niet-zijn. Chaos.”
“En een wezen van de Schemering…”
“Is in staat beide machten aan te spreken en te gebruiken. Maar het blijft een gevaarlijke
onderneming. En jij bent niet zomaar een wezen van de Schemering. Je bent een Aulan Drakh
— anders dan welke magiër ook. Ik kan je niets meer over je macht vertellen. Celrain heeft je
ongetwijfeld al uitgelegd dat er weinig geschriften bestaan over de Aulan Drakh, de
Sluierwezens. We weten dat ze bestaan hebben, maar we weten niet wanneer, of met hoeveel
ze waren. Volgens de profetie ben je de laatste — en zeker is dat het Duister je vreest.”
Kasheira sloot haar ogen en haalde diep adem.
“Je zei dat het zwarte mana, de macht van het Duister, niet thuishoort in dit heelal. Waar
komt de vijand dan vandaan?”
Alokh zuchtte.
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“De Poorten van de Grote Oorlog — in de Crypte, in Westgard en op talloze andere
plaatsen — vormen geen doorgang naar een plaats ergens op deze wereld, of naar een van de
tientallen andere werelden die de mens bewoont. Vermoedelijk leiden ze naar een ander
heelal.”
“De Eerste Plaats”, hijgde Kasheira.
“Dat is wat je las op de wanden van de Crypte, niet?”
“Ja. Heb ik werkelijk alles verteld in mijn slaap?”
“Veel”, fluisterde Alokh, zijn ogen fonkelend. “Veel, maar niet alles. Niet alles, nee: zelfs in
je dromen waren er momenten waarop je twijfelde of je wel mocht herhalen wat je gelezen of
gezien had.”
Kasheira perste haar lippen stijf op elkaar.
“Ik weet het”, bracht ze na een paar minuten krakend uit. “Toen ik de Svartfels in de
buurt bracht van de plek in de wand waar hij thuishoorde…”
Ze keek Alokh met smekende ogen aan.
“Ik was daar — in de Eerste Plaats. Ik kan niet beschrijven…”
“Hier.”
De Druïde hield haar een kom water voor en Kasheira dronk gulzig.
“Ik kan het niet”, herhaalde ze na een tijdje. “De dingen die ik gezien heb…”
“Maar toch weet je dat je verder zult gaan, dat er geen andere weg bestaat. Je bent Aulan
Drakh.”
Een diepe macht woelde in de ogen van de Druïde, een macht van eeuwen, van de rotsen,
het water en het woud. De macht had hem geduldig gemaakt maar ook onwrikbaar. Alokh
luisterde en begreep, maar nooit zou hij toestaan dat Kasheira vluchtte.
“Je weet het”, las Alokh haar gedachten. “Je bent Aulan Drakh, en langzaam, erg
langzaam, zul je begrip tonen.”
Ineens kon Kasheira de geheimzinnige houding van de magiër niet langer verdragen. Ze
sprong op, liep weg van de hut en bleef staan in de schaduw van een van de rotsen. Ze sloot
haar ogen, trok haar zwaard en liet slag na slag neerkomen op een leger van ingebeelde
vijanden, nu eens onaards snel, dan weer vreemd traag, maar altijd vloeiend en precies,
zonder het ritme te doorbreken.
Alokh volgde gefascineerd de bewegingen van de krijgster.
“De Vorm van de Rivier”, sprak een zangerige stem naast hem.
De Druïde trok een wenkbrauw op en zag Katar naast zich staan.
“Een gevaarlijke tegenstander”, ging de Slangkrijger verder.
Hij had een vreemd licht in zijn ogen en liep met katachtige bewegingen op Kasheira toe.
Hij wist wat hij gezien had: de bewegingen mochten dan wel verschillen van wat hij zelf
geleerd had — Taranslang lag tenslotte meer dan vijfhonderd mijl van het Gouden Rijk —
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maar deze jonge vrouw beheerste de Vormen van het zwaard op een manier die bij vele
Slangkrijgers afgunst en schaamte zou opwekken.
Kasheira opende haar ogen en leek niet verbaasd de zuiderling te zien. Haar
wenkbrauwen gingen geïnteresseerd de hoogte in toen hij een kort kromzwaard trok.
“Welke Vorm?” vroeg ze.
“De Arend.”
“Goed.”
Kasheira boog, stak toe en het gevecht was in volle gang.
Geen van de krijgers was erop uit de ander te verwonden. Het doel was de dans volmaakt
uit te voeren, zodat niemand een schram opliep in het dodelijke spel van staal tegen staal, van
aanval, verdediging en tegenaanval. De Arend was een technische, verraderlijke Vorm met
wisselende ritmes en vloeiende maar onverwachte wendingen. Kasheira’s groenbruine ogen
lieten de gouden blik van haar tegenstander geen ogenblik los. Zijn zwaard was niet meer dan
een reeks zwarte vegen en ze voelde dat hij goed was, erg goed. Haar ademhaling raasde en
ondanks de kilte kleefden haar haren tegen haar hoofd. Kasheira voelde zich opleven en heel
even waren de Crypte, de Poort en het Duister niets meer dan flarden van een vergeten
droom. Bij elke slag brandden haar spieren, maar het was een pijn die haar aan het lachen
bracht omdat ze hem herkende als een oude vriend. En toen was alles voorbij: het einde van
de Arend, waarbij beide krijgers de zwaardpunt van de ander tegen hun keel voelen.
Op Katars voorhoofd parelden zweetdruppels, een zeldzaam iets bij een krijger die zijn
hele leven in de woestijn geleefd had.
“Een eer”, fluisterde hij bij het buigen.
“De eer was geheel de mijne”, antwoordde Kasheira terwijl ze terug naar de hut liepen.
Alokh keek haar met halfgesloten ogen aan, maar Kasheira negeerde de magiër voorlopig.
Ze greep de drinkkom, vulde hem met water uit een ton die naast de hut stond en dronk
langzaam. Ze reikte Katar de kom, die het aanbod dankbaar aannam, en zag Celrain achter
de hut vandaan komen.
“Blij te zien dat je op bent. Hoe voel je je?”
“Heb je me de Vormen niet zien oefenen met Katar?” vroeg Kasheira glimlachend.
“Ik vrees van niet, maar Katar zweet: is dat jouw werk?”
“Zoiets”, mompelde de zuiderling.
“Mooi, ik geloof dat het een nieuwe ervaring voor hem is. Misschien ben je sterk genoeg
voor wat Alokh van plan is.”
Kasheira week onbewust een paar passen achteruit. Plotseling was het er allemaal weer: de
Crypte, de komst van de vijand en de ontstellende betekenis van wat ze gisteren verteld had:
de Grote Oorlog — de mensheid nagenoeg uitgeroeid door verkenners van het Duister.
Celrain zag de levende angst in haar blik en probeerde haar gerust te stellen: “Het heeft
met je verleden te maken. Dat, en niets anders. Willen we meer weten over de betekenis van
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Aulan Drakh, over wat jou te doen staat, dan moeten we meer weten over je jeugd in
Taranslang, over de dingen die uit je geheugen verdwenen zijn.”
Een hevig gevoel van verdeeldheid greep Kasheira aan.
“Er is niets dat ik liever wil,” fluisterde ze, “maar ik weet dat ik dingen vergeten ben om
mezelf te beschermen. Wat als de herinneringen te erg zijn — wat gebeurt er dan?”
De Adun Luan antwoordde niet en Kasheira wist dat hij enkel wachtte tot ze zelf het
antwoord zou formuleren: een antwoord dat ze kende maar waar ze bang voor was.
“Ik heb lang genoeg geleefd met verborgen waarheden”, wist ze uiteindelijk te zeggen. “Ik
weet nog steeds niet wat de profetie van de Aulan Drakh inhoudt, maar ik wil niet… ik wil
niet dat ze uitkomt zonder dat ik de waarheid ken over mezelf.”
“Ik wil niet sterven zonder de waarheid te kennen over mezelf ”, had ze willen zeggen,
maar zelfs tegen Celrain durfde ze die gedachte niet uit te spreken.
“Waar?” was al wat ze vroeg.
“In de hut”, antwoordde Alokh. “Volg mij.”
De oude magiër ging haar voor. Celrain volgde het tweetal en schoof toen ze binnen
waren zorgvuldig de grendel voor de deur.
Alokh sloot de luiken, waardoor er in de hut een diepe schemering heerste. Vervolgens
nam hij plaats aan tafel en voorzichtig haalde hij uit zijn gewaad een minuscuul glazen buisje
dat stevig afgesloten was met een stalen dop. Het bevatte een grijze vloeistof die een eigen wil
leek te bezitten en wild heen en weer kolkte.
Kasheira’s hartslag schoot met een ruk de hoogte in en het zweet brak haar uit. Een
onstuitbaar verlangen vervulde haar en zonder te beseffen wat ze deed, greep ze naar het
flesje.
Alokh bewoog als een slang en het volgende ogenblik lag Kasheira met haar rug op de
grond.
“Genoeg”, fluisterde de oude Druïde.
Hijgend kroop Kasheira overeind.
“Wat is dat?!”
“Mana”, antwoordde Alokh. “Gebonden mana, zo geconcentreerd dat het tastbaar
wordt.”
“Ik heb nooit geweten dat…”
“Er zijn maar weinig magiërs die weten dat zoiets mogelijk is. Het binden van mana is een
gevaarlijke, occulte wetenschap. Ik wil dat je in één enkele teug het buisje leegdrinkt. Weet dat
het mana bevat van elke magie die de mens kent: de macht van de Priesters, de Druïden en de
Staalmantels, maar ook het zwarte mana; de essentie van de Doodsmagie. Het is een
onmogelijke mengeling van zijn en niet-zijn, van machten die de bouwstenen vormen van de
wereld zoals we hem kennen en de macht die de ontkenning vormt van al wat bestaat. Ik ben
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ervan overtuigd dat dit de barrières zal wegnemen die jij — of iemand anders — je geheugen
heeft opgelegd.”
“We zijn vlakbij”, verzekerde Celrain haar. “Wat er ook gebeurt, we zijn niet van plan je
zomaar aan je lot over te laten. Gesp je zwaard af: laten we geen onnodige risico’s nemen.”
Kasheira deed wat hij vroeg, nam plaats aan de tafel en keek gespannen hoe Alokh de dop
van het flesje schroefde.
Haar handen beefden toen de magiër haar het buisje aanreikte, maar zonder aarzeling
zette ze het aan haar lippen en goot ze het mana naar binnen. Het buisje had net zo goed leeg
kunnen zijn: ze rook niets, proefde niets en voelde niet eens een vloeistof — of wat dan ook.
“Wat —” begon Kasheira verontwaardigd, maar op dat ogenblik voer er een golf van
genot door haar hele lichaam.
Kreunend zakte ze achterover, maar ze raakte de grond niet en bleef vallen, steeds verder
achterover, al kon het net zo goed omhoog zijn. Er kwam geen einde aan de val maar toch
stond ze ineens voor een deur, een eenvoudige, houten deur in een gladde, stenen wand. Angst
welde in haar op en dreigde haar te overmeesteren, maar voor ze zich kon bedenken, trok
Kasheira de deur open.
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“Ze heeft nooit een graf gewild, weet je? Ze zei dat het veiliger was als ze gewoon weg zou
zijn, zonder sporen na te laten. Veiliger voor jou.”
Kasheira rilde en stampte met haar voeten om te voorkomen dat de sneeuw haar tenen
bevroor. Ze trok haar mantel dichter om zich heen en keek naar het eenvoudige graf: een ring
van stenen uit de beek, netjes gestapeld rond de plek waar va mama begraven had. Af en toe
vertelde hij over haar en soms nam hij Kasheira mee naar het graf, maar ze begreep zijn
verhalen niet altijd.
“Je wordt zoals zij”, fluisterde va, zijn ogen op de stenen gericht. “Net zoals zij, al was het
beter anders geweest.”
Kasheira werd droevig toen va haar aankeek. Tranen brandden in zijn groene ogen,
tranen van pijn en machteloosheid — en va was niet iemand die snel huilde.
Hij was een goede man, had ze de mensen uit het dorp horen zeggen, Kharan Ida’yan,
een goede man was hij, een houthakker, maar met meer meesterschap van het zwaard dan de
krijgers van heer Itra’yan. Een erfenis van zijn verleden als huurling, werd er gefluisterd.
Niemand wist waar Kharan geboren was. Zelf vertelde hij dat hij altijd gereisd had, tot hij de
vrouw ontmoette met wie hij later zou trouwen en met wie hij zich in Itra’yans gebied
gevestigd had, in de schaduw van de Speren van de Hemel. Ze leefden afgelegen, in een hut in
de bossen op een tweetal mijl van het dorp.
Kasheira hield van die plek, ook al had ze door de ligging haast nooit de kans om met de
kinderen van het dorp te spelen. Maar ze had dan ook zoveel te doen en te leren! Mama was
gestorven toen Kasheira geboren werd en dus hielp ze va zoveel ze kon. Va had haar veel
geleerd, lezen en schrijven, niet enkel de tekens van Taranslang, maar ook die van de Landen,
de wereld aan de overkant van de Speren van de Hemel.
Va liet haar ook rennen over de ontelbare smalle, slingerende paden in het woud terwijl er
in de hut een zandloper leegliep. Soms was Kasheira niet op tijd thuis en was de zandloper al
leeg en soms probeerde ze het pad dan nog een keer te lopen, ’s avonds of ’s nachts. Het was
moeilijker in het donker, maar ze wilde va — en zichzelf — niet teleurstellen.
Af en toe bleef ze met va een aantal dagen in het woud en zorgde Kasheira voor eten
door met haar boog en slinger op kleine dieren te jagen en door noten, planten of
paddenstoelen te zoeken.
En dan was er het zwaard: een houten wapen dat licht en toch sterk was en waarmee ze
zichzelf geen pijn kon doen. Kasheira leerde vechten tegen vijanden die er niet waren,
bewegingen die va de Vormen noemde, maar soms vocht ze ook tegen hem, of tegen houten
palen die naast de hut in de grond geslagen waren.
In het begin deden de klappen pijn en leken haar armen en polsen in brand te staan, maar
na een tijdje voelde ze er niets meer van. Soms sloeg ze een van de palen kapot, of haar
zwaard, en een jaar geleden was ze eindelijk sterk genoeg om met een stalen zwaard te
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oefenen. Va oefende altijd met een donkerblauw zwaard dat ooit van haar zou zijn en bijna
altijd kon hij Kasheira ontwapenen. Het was dan aan haar om hem zonder wapens aan te
vallen en te proberen hem te verslaan.
Kasheira wist dat de kinderen van het dorp al die dingen niet leerden, maar ze voelde er
zich niet beter om: diep in zichzelf wist ze dat het zo moest zijn. Er bestond geen andere weg
voor haar. Ze wist dat het te maken had met wie mama geweest was en met de manier waarop
va haar soms aankeek: trots omdat hij wist dat zijn dochter later tot de beste zwaardvechters
en woudlopers van Taranslang zou behoren, maar ook bang, alsof de snelheid waarmee ze
leerde hem verontrustte.
“Laten we teruggaan.”
Kasheira schrok op en liep snel achter va aan. Het was bijtend koud en ondanks alles wat
ze geleerd had, voelde ze zich ineens heel erg klein en kwetsbaar.
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Geluidloos rende Kasheira over de met dennennaalden bezaaide woudgrond. Haar
laarzen lieten slechts lichte indrukken achter en haar kleren versmolten nagenoeg perfect met
de sombere herfstkleuren. Ze waagde een vlugge blik achteruit om na te gaan of ze haar
achtervolger was kwijtgespeeld. In de grijze sluimer tussen de bomen was de Nachtwolf niet
meer te zien, maar nog altijd hoorde ze de ademhaling van het dier, ergens achter zich.
Te dichtbij.
Kasheira trok haar zwaard, dook in elkaar met haar rug tegen een boom en wachtte af.
Lang werd haar geduld niet op de proef gesteld. Plotseling stond hij voor haar, alsof hij uit
een andere wereld het woud was binnengestapt. De vacht van de Nachtwolf glansde grijs en
leek in te spelen op de mist tussen de bomen. Helgroene ogen fonkelden uitdagend in zijn
massieve, intelligente kop en de oren van het dier lagen plat achterover. Het was een jong
mannetje en het gebrek aan littekens verried dat hij weinig of geen ervaring had in een echt
gevecht — net zoals zij.
Kasheira verzette zich tegen de opkomende paniek. Een Nachtwolf als deze kon
gemakkelijk een volwassen man aan stukken trekken. Ze week niet van haar positie, ook niet
toen het dier zijn muil opende in een geluidloze nachtmerrie. Met een klikkend geluid gleden
uit elk van zijn poten zwarte, hoekige klauwen tevoorschijn.
“Waanzin!”
Nee. Dit is zoals het hoort te zijn. Je wist dat er vanavond Nachtwolven in het woud zouden rondzwerven.
Je bent veertien, oud genoeg om je vaardigheden te meten met de dood. Je enige vijand is angst. Angst is zwakte.
Angst betekent het einde.
Zonder geluid schoot het ontzagwekkende beest vooruit. Beheerst, alsof er een tijdsspreuk
over het tafereel lag, rolde Kasheira zijwaarts over haar schouder. De Nachtwolf schoot langs
haar heen en in zijn rechterflank glansde er opeens een lange, rode streep. Nog voor hij de
grond raakte, was Kasheira al opgestaan. Zonder haar beweging te onderbreken, veranderde
ze haar greep op het zwaard en dreef ze het wapen met de punt tussen de ribben van de wolf,
recht in zijn hart. Het dier werd meteen stil. Kasheira trok haar wapen los en sloot de ogen
van de wolf. Met een handvol droge dennennaalden veegde ze het lemmet van haar zwaard af
voor ze het wapen terug in de schede liet glijden op haar rug. Het geluid van een boogpees die
ontspannen werd, deed haar verschrikt opkijken.
Ik ben hier niet alleen!
“Eén enkele, vloeiende beweging, precies zoals ik je geleerd heb.”
Kharan Ida’yan trad tussen de schaduwen vandaan, zijn ogen glimmend van trots.
“Je bent sterk, al is dit slechts een eerste test: je zult vele vijanden op je pad vinden.
Onthoud dat.”
Sombere gedachten verduisterden Kasheira’s geest toen zij en va de weg terug naar huis
liepen.
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De paarden keken naar haar, onbeweeglijk en stil, dood maar niet dood. Kasheira
huiverde stil en vroeg zich af of het waar was, of de dieren inderdaad teruggekeerd waren uit
de Andere Kant. Ze liet zich nog wat verder het struikgewas inglijden en probeerde haar
tranen tegen te houden. Ze was woedend op zichzelf omdat ze bang was, net vandaag, net nu
va haar nodig had en ze van hem het Oude Zwaard gekregen had. Snikkend klemde Kasheira
het wapen tegen haar borst. Het Oude Zwaard was lichter dan het stalen oefenzwaard, maar
de angst veranderde haar armen in krachteloze twijgjes.
“Ik zal het niet loslaten, niet nu — wat er ook gebeurt.”
Meer kon ze niet beloven. Niet nu alles wat ze ooit geoefend had haar ineens onmogelijk
voorkwam.
Ze waren bij valavond gekomen, toen het grasveld ondergedompeld lag in het warme licht
van de schemering: drie geharnaste ruiters op grote, plechtige paarden. De dieren leken het
rode avondlicht aan te trekken, alsof ze niet opgemerkt wilden worden en besloten hadden
een te worden met hun omgeving. De ruiters reden met gesloten vizier en twee van hen
hadden zware oorlogshamers bij zich. De derde droeg een lange speer, beschreven met allerlei
tekens die Kasheira aan het huiveren gebracht hadden, ook al had ze hen nooit eerder gezien.
“Ga naar Tach’aral”, had va haar opgedragen toen Kasheira hijgend was binnengestormd
om hem het nieuws te melden.
“Ze hebben mij niet gezien. Ze rijden niet snel, maar binnen tien minuten kunnen ze hier
zijn.”
“Ga naar Tach’aral en neem het Oude Zwaard mee. In het dorp zal iemand je vinden.”
“Maar va, de ruiters —”
Ze had hem willen vertellen dat ze bang van hen was, bang zoals ze nog nooit eerder bang
geweest was, maar het was niet nodig: va wist alles al.
“Ga nu maar. Ik reken wel met hen af. Wees niet bang.”
Een laatste poging: “Maar va, ze —”
“Doe het, Kasheira. Doe het voor Niamh.”
Hij sprak nooit mama’s naam uit, enkel als hij heel erg droevig was. Kasheira had het
zwaard genomen en de kleine, leren reistas die va haar gaf en op dat moment had ze beseft
dat ze hem nooit meer zou terugzien. Hij zou de ruiters opwachten in de hut, maar hij zou de
ontmoeting niet overleven.
“Onthoud wat ik je geleerd heb en vergeet mama nooit. Ga nu.”
Meer had hij niet gezegd en Kasheira, te verdoofd om te antwoorden, was zonder om te
kijken de hut uitgerend. Tussen de bomen was ze gestopt. Toen pas had ze gemerkt dat er
tranen over haar wangen stroomden. In plaats van rechtstreeks naar Tach’aral te rennen, had
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Kasheira zich verborgen vlakbij het grasveld waar de hut stond. Al na een paar minuten
kwam het gevoel opzetten: het besef dat er iets naderde van het zuiverste kwaad, iets dat haar
kon doden met een enkele blik. De angst beheerste haar lichaam en haar geest, een dodelijke
hypnose waaruit geen ontsnapping mogelijk was.
Kasheira schudde haar hoofd en kroop wat naar voren om te zien of de paarden nog
steeds naar haar stonden te kijken. De nacht was gevallen en de dieren staken nu helwit af
tegen de hut en de achterliggende bergen. Enkel hun ogen — zwarte, indringende gaten —
waren duidelijk te onderscheiden.
Er klonk een schreeuw vanuit de hut. Kasheira snikte en kromp in elkaar. Ze voelde dat
het de stem van haar vader was, maar toch herkende ze het geluid niet, alsof va geen mens
meer was maar een dier dat afgemaakt werd. De kreet kwam opnieuw, langer nu, en luider.
De berg kaatste hem terug over het grasveld, alsof hij haar wilde testen.
Kasheira wilde naar de hut lopen en va weghalen bij de ridders. Ze had allang in
Tach’aral moeten zijn, maar ze kon niet weg, niet voor ze wist wat er gebeurde. Op dat
ogenblik vloog de deur van de hut open en de drie ruiters kwamen naar buiten. Kasheira kon
hun ogen niet onderscheiden achter het vizier van hun helm, maar ze voelde hoe ze het woud
afzochten. Een van de drie blafte iets in een taal die ze niet begreep en alledrie stegen ze op.
De open deur van de hut wenkte haar, een uitnodigende nachtmerrie, maar ook na het vertrek
van de ruiters duurde het zeker nog een kwartier voor Kasheira zich durfde te bewegen.
Bevend stond ze op van tussen de struiken en met onzekere, struikelende passen liep ze naar
de hut. Binnen brandde er een enkele kaars, een flauw, stervend licht, maar Kasheira had
geen moeite om de donkere, kleverige vloeistof te herkennen die een groot deel van de vloer
en de muren bedekte. De warme, weeë geur deed haar maag in opstand komen en Kasheira
dwaalde snikkend door de kamer.
Dood.
Va’s hoofd staarde haar met wijdopen ogen aan. Blind stormde Kasheira de kamer uit,
een geluidloze schreeuw stervend op haar lippen. Buiten dacht ze hoefgetrappel te horen en
razend van pijn en angst spurtte ze naar de bossen.
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Kasheira rende naar het zuiden met het zwaard tegen zich aangeklemd. Keer op keer
struikelde ze en doornen en fijne takken haalden haar gezicht en armen open. Er was een pad,
vele paden, maar door haar tranen zag ze enkel het beeld van de hut met in haar oren de
echo van va’s geschreeuw. Ze wist niet hoe lang ze al in de bossen ronddwaalde, enkel dat er
dingen waren die er vroeger nooit geweest waren, plaatsen die ze dacht te kennen, maar die
beangstigend anders leken. Achtervolgers waren er niet, maar de kleverige, verstikkende aura
van het kwaad hing overal. Pas toen ze beneden in het dal de lichtjes van Tach’aral zag, met
tegen de rotsen het zwarte silhouet van Itra’yans burcht, vertraagde Kasheira. Ze bleef
hijgend staan en besefte dat ze niet wist wat er haar te doen stond. Iemand zou haar vinden in
Tach’aral, dat had va gezegd.
En wat als de ruiters al in het dorp waren? Wat als ze haar opwachtten?
De gedachte trof haar als een slag in haar gezicht.
“Was ik de reden waarom ze naar onze hut kwamen?”
Ze wist dat het zo was — en ze wist ook dat va het altijd geweten had.
Tranen stroomden ongeremd langs Kasheira’s gezicht. Waarom had va haar niet veel
eerder weggestuurd? Waarom was hij niet zelf weggegaan, zodat de ruiters hen niet konden
vinden?
“Omdat ze toch zouden komen.”
De woorden kwamen uit haar binnenste en Kasheira merkte dat ze beefde en dat haar
broek ineens drijfnat was.
Ze zijn hier.
Een vreselijk ogenblik dacht ze dat haar hart zou barsten. Kasheira trok haar mantel
dichter om zich heen, gespte het Oude Zwaard om en tuurde het woud in. Links van haar
klonk gedempt gesnuif en een metalen gerinkel in de buurt maakte dat ze bevroor. Angst
verlamde haar spieren en Kasheira moest haar uiterste best doen om te voorkomen dat haar
tanden begonnen te klapperen. Langzaam, tergend langzaam draaide ze haar hoofd in de
richting van het metalen geluid. Niets. Enkel lege, dreigende tunnels tussen eindeloze dennen.
Een van de witte paarden trad tussen de bomen vandaan. Het dier snoof onrustig, maar het
leek haar niet op te merken met de nietszeggende, zwarte holten die ooit ogen bevat hadden.
De ruiter, de man met de vreemdsoortige speer, stak zwart af tegen zijn rijdier en ook hij had
haar nog niet gezien.
Woorden uit een koude, akelige taal beslopen haar als de wind — een taal die Kasheira
nooit eerder gehoord had en die niet van deze wereld kon zijn. Ineens waren de twee andere
ruiters er ook, wachtend en zoekend.
Kasheira was zich bewust van elke vezel van haar lichaam. Nooit eerder had ze zo’n
verschil gevoeld tussen zichzelf en een ander wezen. Er was iets aan de ruiters dat elke vorm
van leven afstootte — een gruwel van een andere wereld, oud en ongenaakbaar en vervuld
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van een haat die zo intens was dat Kasheira gilde. De drie paarden schoten op haar toe, maar
Kasheira was te verdoofd door het beeld van haar aanstormende dood om te bewegen.
Sterke, ruwe handen rukten haar weg uit het pad van de ruiters en ineens raasde het woud
tegen een misselijkmakende snelheid aan haar voorbij.
“Gevaarlijk gezelschap, Kasheira”, grauwde een barse stem.
Kasheira knipperde zwak met haar ogen en het laatste wat ze hoorde voor ze wegzakte in
een onrustige, geteisterde droom was de stem van een van de ruiters, razend in de taal van de
dood.
Toen ze haar ogen opende, was het woud in duisternis gehuld, met in het oosten een paar
striemen rood die een heldere dageraad aankondigden.
“Geen woord.”
Kasheira gehoorzaamde en gleed in een soepele beweging overeind terwijl ze naar haar
zwaard greep. De houder op haar rug was leeg.
“Hier.”
Er klonk een suizend geluid en Kasheira sprong op toen het zwaard trillend tussen haar
voeten in de grond stak. Een massieve gedaante landde geluidloos in het gras naast haar. Toen
de man opstond deinsde Kasheira onwillekeurig achteruit: hij was reusachtig, bijna even breed
als hij hoog was, met krachtige armen en een gekartelde, ruwe bijl in elke vuist. Zwarte ogen
keken Kasheira aan vanuit een getaand, hoekig gezicht met kaken die beter bij een roofdier
pasten dan bij een mens. Het dikke, bruinblonde haar van de man was ruw in pieken geknipt.
Hij droeg een mantel van berenvacht en zijn laarzen en broek leken van dierenhuid gemaakt.
“Ze zijn nog altijd in het woud. Wezens zoals zij worden niet moe.”
Kasheira’s mond voelde ineens erg droog aan. Met onzekere handen trok ze het zwaard
los uit de grond.
“Wie ben je?”
“Noem me Ragnar. Een geluk dat ik je op tijd gevonden heb. Je zou Tach’aral nooit
bereikt hebben.”
Langzaam stopte Kasheira haar wapen in de schede.
“Ben jij — ben jij degene die va bedoelde toen hij —”
Haar woorden stokten en huilend zakte ze in elkaar.
“Stil maar.”
Ragnar haakte zijn wapens achter zijn riem en tilde haar op. Hij droeg haar de open plek
af, tussen enkele bomen door.
“Je vader wist wat er zou komen. Hij wist wat hem te doen stond en wat hij kon
verwachten. Niemand kon daar iets aan veranderen, ook jij niet.”
Hij zette Kasheira neer.
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Met een schok ontwaarde ze de omtrekken van een enorm dier dat vlak voor haar op de
grond lag. Het wezen gromde laag en Kasheira greep naar haar zwaard, maar Ragnars hand
hield haar tegen.
“Dit is Khoth, een vriend. Hij zal ons vergezellen.”
Kasheira stond op haar benen te trillen en vervloekte zichzelf in stilte om haar zwakheid.
“Een beer?”
“Inderdaad. Later vertel ik je meer, maar nu moeten we gaan.”
“Waarheen?”
“Tach’aral. Je hebt rust nodig, en we moeten proviand inslaan.”
“Proviand? Waar gaan we heen?”
Ragnar zuchtte.
“Wacht tot we binnen de muren zijn.”
Hij draaide zich om, maar Kasheira hield hem tegen.
“Wie ben je?”
De man leek even terug te deinzen, alsof hij in het jade van haar blik de verschrikking van
de hut weerspiegeld zag.
“Ik heb je ouders gekend,” fluisterde hij uiteindelijk, “Kharan en Niamh.”
“Je hebt mama gekend?”
“Ja. Ik heb haar beloofd dat ik voor je zou zorgen als —”
Kasheira sloot haar ogen en perste haar lippen stijf op elkaar. Toen ze uiteindelijk de
vraag stelde, klonk haar eigen stem haar onbekend in de oren.
“Mama wist wat er zou gebeuren?”
Het duurde even voor Ragnar antwoordde.
“Ze kende het gevaar. Ze kende de vijand en ze wist waartoe hij in staat is.”
Kasheira schudde haar hoofd en probeerde wijs te geraken uit Ragnars woorden. Het
maakte haar kwaad een onbekende zomaar over haar familie te horen spreken — haar
ouders, die opeens schenen te veranderen in mensen die ze nooit gekend had.
“Waarom? Waarom moest ze altijd vluchten? Hoe kun je al die dingen weten?”
“Later”, suste Ragnar. “Ik beloof dat ik je alles zal vertellen, maar niet nu.”
Zonder een verder woord zette hij haar op de rug van de beer, die een goedkeurende
grauw gaf en er onmiddellijk vandoor ging, tussen de bomen door en een smal, slingerend
pad op.
Kasheira klemde zich zwetend vast aan de vacht van haar vreemde rijdier. Ragnar rende
naast haar met lange, soepele passen. Hij keek strak voor zich uit, maar Kasheira twijfelde er
niet aan dat hij elk detail van de omgeving registreerde. Het ontwakende woud was gevuld
met allerlei onvermoede geluiden en geuren en elke schaduw rook naar een hinderlaag.
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Verschillende keren dacht Kasheira dat ze weer de stem van de ruiter hoorde, woorden van
woede, haat en verlies, en elke keer moest ze zichzelf dwingen het niet uit te schreeuwen.
Ook Ragnar leek zich bewust van de onzichtbare dreiging: zijn mond was een bleke,
dunne lijn en zijn vuisten waren wit van de kracht waarmee hij zijn bijlen omklemde.
Pas toen het dikke, rode ochtendlicht zich als verf een weg begon te zoeken tussen de
bomen voelde Kasheira spanning afnemen. Het gestage geroffel van de berenpoten verdoofde
haar geest, tot het dier ineens halt hield en Kasheira met een schreeuw voorover vloog en
tussen de dennennaalden terechtkwam. Ze krabbelde overeind en de angst sloeg om haar
heen als een mantel van ijs.
“Ze zijn hier”, siste Ragnar.
Kasheira’s benen begaven het, maar Ragnar greep haar beet.
“Nog een halve mijl”, blafte hij. “Het wordt licht, en ze zullen het dorp niet durven te
betreden. Ren!”
Hij gaf haar een duw en Kasheira ging aan het lopen, eerst struikelend maar dan steeds
sneller. Ragnar sprak iets in een vreemde taal en toen ze achterom keek zag Kasheira dat hij
achter haar aankwam terwijl de beer tussen de bomen verdween aan de zuidkant van de weg.
Na een flauwe bocht naar rechts lag Tach’aral in de diepte voor haar. Ondanks het vroege
uur stond de houten, met ijzer beslagen poort al open om een paar kleine handelskarren door
te laten. Naast de poort zaten een tiental krijgers — ongetwijfeld lijfwachten die ingehuurd
waren door de handelaar om de karavaan veilig door Taranslang te leiden.
Kasheira versnelde, alsof de nabijheid van het dorp en de aanwezigheid van andere
mensen haar achtervolgers op een afstand kon houden — en zag dat iedereen bij de poort
dood was. Een rafelige rode lijn liep langs de hals van alle krijgers, die met lege, ontzielde
blikken naar het woud staarden.
Verslagen liet Kasheira zich op haar knieën vallen.
Ragnar nam de situatie in ogenschouw, vloekte binnensmonds en greep Kasheira beet
terwijl hij verder rende. Kasheira sloot haar ogen om de lichamen niet te moeten zien, maar
de geur van bloed en het geluid van de vliegen brachten haar maag in opstand. Ze opende
haar ogen en zag dat ze door de poort waren, op het kleine plein dat omgeven werd door de
huizen van de paar ambachtslui die het dorp rijk was. Enkel het gezoem van de vliegen en het
gekraak van enkele uithangborden verstoorden de stilte en Kasheira kreeg de onstuitbare
drang om te gaan schreeuwen.
Ragnars hand sloot zich om haar mond.
“Stil”, siste hij.
Zijn hand rook naar gras en leer en vreemd genoeg kalmeerde de geur haar. Ze knikte
heftig en de man liet haar los.
“Waarom maken we niet dat we hier weg zijn?” fluisterde Kasheira ontzet. “We kunnen
toch leven van wat we in het woud vinden? Het is bijna herfst, er zijn genoeg vruchten en —”
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“Ik wil weten wat hier gebeurd is”, gromde Ragnar dreigend, “en ik haat het om vijanden
in leven te laten die me later in de rug kunnen aanvallen.”
“Je — je bent van plan de ruiters te doden?”
Ragnar lachte geluidloos.
“Dat kan ik niet, maar niets bewijst dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor dit alles.”
Hij leidde Kasheira haastig door het dorp. De smalle, bochtige straten waren verlaten, de
houten huizen badend in de koperen ochtendgloed, vreemd mooi en wreed na de slachtpartij
bij de poort. In het westen hing Itra’yans burcht op een schijnbaar onmogelijke plek tegen de
rotswand, en in vele ramen van het donkere, granieten gebouw brandden toortsen.
De aanblik deed Kasheira huiveren, alsof de burcht over Tach’aral waakte als een aasgier
die wachtte om uit te vliegen en het eerste lijk te onteren dat hij zag. Langs de trappen die
vanaf Tach’arals kleine markt omhoogvoerden naar de vesting stonden hier en daar lange
staken opgesteld.
De verschrikking van de vorige avond staarde Kasheira spottend in het gezicht en ze
wendde snel haar blik af toen ze de rottende hoofden zag die vele van de staken tooiden. De
krijgsheren van Taranslang regeerden zoals ze het eeuwen geleden al gedaan hadden: soms
rechtvaardig, maar altijd wreed. Itra’yan was rechtvaardiger dan velen, had Kasheira horen
zeggen, maar zijn zwaard was net zo scherp en geduld behoorde niet tot zijn deugden.
Ragnar leek haar gedachten te raden en snoof verachtelijk.
“Overal waar mensen samen zijn, is stank en dood.”
Kasheira vroeg zich af of haar ouders hetzelfde gedacht hadden, of ze daarom gekozen
hadden voor een leven in het woud, ver van alles en iedereen.
En gisteren? Denk je niet dat het eerder daar iets mee te maken heeft?
Ze schudde haar hoofd in het besef dat ze die vraag onmogelijk kon beantwoorden.
“De Bergstorm,” wees ze naar de overkant van het marktplein, “daar kunnen we
ongetwijfeld wat te eten krijgen.”
Honderden ogen leken haar vanuit de huizen aan te staren en ze wilde niets liever dan
ergens binnengaan — ongeacht wat ze er zou aantreffen.
Ragnar maakte een goedkeurend geluid en snel liepen ze naar de herberg, het enige
gebouw op het marktplein dat niet tussen andere huizen gewrongen zat. Het oudste gedeelte
van de herberg was van steen, donker en allesbehalve uitnodigend, maar in latere tijden waren
er verschillende houten bijgebouwen opgetrokken. Allemaal zagen ze er vrij vervallen uit,
maar Kasheira wist dat er in Tach’aral niets beters te vinden was.
Ragnar deed Kasheira teken uit de buurt te blijven en voorzichtig opende hij de deur.
Ondanks zijn massieve gestalte gaf de man blijk van ongelooflijke reflexen. Er klonk een klik,
gevolgd door een zacht zingend geluid, maar de kruisboogpijl zoefde nutteloos langs Ragnar
heen. In twee stappen was hij de gelagkamer door en toen Kasheira’s ogen zich aan het
schemerduister hadden aangepast, zag ze hoe Ragnar de herbergier ontwapend had en hem
met één hand in bedwang hield.
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“We hebben de hele nacht gereisd”, gromde Ragnar. “Ik had me een betere ontvangst
voorgesteld.”
De herbergier, een kleine, lelijke man met een pokdalig gezicht en lange, vuilgrijze
bakkebaarden, staarde Ragnar aan met ogen die elk ogenblik uit hun kassen konden rollen.
Hij trachtte te antwoorden maar Ragnars stalen greep rond zijn keel smoorde elke poging.
“Hij wil iets zeggen”, probeerde Kasheira.
Ragnar liet de man los, die haastig achteruitkrabbelde en zich aan de toog overeind hees.
“U bent de eerste — de eerste in dagen, ik dacht…”
“Al goed. Waarom vertel je me niet wat er hier gebeurd is?”
De man schudde zijn hoofd en schoof langzaam langs de toog achteruit, alsof hij zoveel
mogelijk afstand wilde scheppen tussen zichzelf en de twee nieuwkomers.
“Ze zijn met z’n drieën. Ze komen altijd bij zonsondergang, als het licht verdwijnt achter
de rotsen van heer Itra’yans vesting. Ze doden willekeurig, zonder doel, zonder reden, maar
iedereen weet dat ze het graag doen — dat het hun kracht geeft.”
Hij zweeg, ontkurkte een fles met een donkere vloeistof en dronk gulzig. Ineens lachte hij.
“Kracht, ziet u wel? Net zoals de drank mij kracht schenkt om u dit te vertellen. Misschien
ben ik de volgende. Misschien u. Want ze komen terug. Ze komen terug. Altijd. Bijna niemand
komt zijn huis nog uit. De poortwachters zijn verdwenen. Een paar zijn naar Itra’yans burcht
gevlucht, maar ze hebben het niet allemaal gehaald.”
Opnieuw de akelige lach.
“Niemand weet wat er in de burcht gaande is. Misschien zijn ze ook daar allemaal dood,
of wachten ze op de dood, net zo bang als wij hier beneden.”
Hij dronk de fles verder leeg.
“Maakt u zich geen zorgen: de Bergstorm heeft alles om het u aangenaam te maken.
Goud vraag ik niet: ik heb het niet meer nodig.”
“Onderdak voor één nacht en proviand voor twee weken”, antwoordde Ragnar bars.
De herbergier boerde en verdween achter de toog, op zoek naar een andere fles.
“Waar gaan jullie heen, reizigers? Denk je dat je het dorp levend uitkomt?”
“Wat maakt het jou uit?”
“Ha! Gelijk heb je! Ik zal je helpen, zowaar ik Parkhal heet. Volg mij.”
“Je bent werkelijk van plan hier een nacht te blijven?” siste Kasheira toen ze achter de
man aanliepen door een donkere en muffe gang.
“Tot je uitgerust bent en geen minuut langer.”
Parkhal opende een deur en Kasheira volgde Ragnar de kamer in. Ze voelde zich vuil en
smerig en het bed zag er luizig uit, maar plotseling wilde Kasheira niets liever dan te gaan
liggen. Een onnatuurlijke loomheid overmande haar spieren. Ze wilde Ragnar een vraag
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stellen, maar ook dat leek onbelangrijk. Ineens waren er overal hoofden op staken, rottend,
allemaal dezelfde hoofden, met het gezicht van —
Vergetelheid overspoelde alles.
Een viertal kaarsen in een doffe, roestige kandelaar schonken de kamer een vaalgele glans.
De luiken van het enige raam waren gesloten, maar Kasheira voelde instinctief dat het buiten
donker was. Ze herinnerde zich niet dat ze in het bed was gaan liggen en gauw wierp ze de
muffe deken van zich af. Ragnar was verdwenen en zijn cape van berenvacht hing over een
stoel die buiten het bed het enige meubilair vormde in de kamer. Kasheira hees zich overeind
en negeerde het protest van haar spieren. Beelden van de vorige dag kwamen onafwendbaar
opzetten, maar vreemd genoeg bleven de tranen achterwege. Kasheira bleef een hele tijd
onbeweeglijk zitten. Ze was alleen. Ze was alleen en ze wist niets van wat haar te wachten
stond. Ragnar was ongetwijfeld degene waarover va gesproken had, dus ze kon hem
vertrouwen. Daar hield alles op. Ze wist niet waarom ze met Ragnar moest meegaan of wat
hij met haar van plan was. Haar kleren en haar zwaard waren het enige dat haar nog aan
haar vorige leven bond.
Het is voorbij. Alles wordt anders.
Alsof ze hem geroepen had, kwam Ragnar de kamer binnen. Hij schoof zorgvuldig de
grendel voor de deur en zette een bord met brood, een paar appels en gerookt spek op
Kasheira’s bed.
“Je hebt diep geslapen. Goed.”
Kasheira knikte afwezig en begon onmiddellijk te eten. Hoe wezenloos ze zich ook voelde,
een razende honger overheerste alles.
“Ik haal wat water voor je.”
Toen Ragnar terugkwam, was het bord bijna helemaal leeg.
“Ik hoop dat je zelf niet al te veel honger hebt.”
Zijn mond vertoonde de vage trekken van een glimlach.
“Eet nu maar op. Je hebt anderhalve dag geslapen en er staat ons een lange reis te
wachten.”
Kasheira hield op met kauwen en keek hem verbaasd aan.
“Anderhalve dag? En zijn de ruiters —”
“Dat weten we niet. Parkhal heeft gelijk: niemand waagt zich nog buiten in Tach’aral.
Maar er is iets door het dorp getrokken, gisteren. Voor zover ik weet kan iedereen wel dood
zijn.”
Kasheira slingerde het stuk brood in zijn gezicht.
“Moet dat nu echt?”
“Het spijt me. Ik wil gewoon niet dat je voor verrassingen komt te staan.”
“Dat gebeurt toch.”
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Ragnar zuchtte.
“Ik weet dat je veel vragen hebt, en ik beloof je dat ik zal proberen ze te beantwoorden.
Maar eerst moeten we ergens zijn waar het veilig is. We vertrekken zodra je klaar bent.”
Parkhal stelde geen vragen en wilde geen geld aannemen, ook al gaf hij hen meer dan het
gevraagde proviand mee.
Ragnar raadde de man aan Tach’aral te verlaten en naar een van de grotere dorpen te
trekken in het zuiden, maar de herbergier schudde beslist het hoofd.
“Ik geloof niet dat de slachters Tach’aral nog zullen lastigvallen, heer. Iets vertelt me dat
het kwaad u zal volgen, waarheen dat ook mag zijn.”
De avond was helder, met een blauw, spookachtig licht dat tussen de huizen speelde en dat
de reizigers geen schaduwen liet om zich te verbergen. Kasheira’s handen zweetten en om de
vijf passen controleerde ze of haar zwaard los in de schede zat. Ragnar liep met zekere tred,
de zwaar gevulde reistas over zijn schouder geslagen. Hij hield zijn ogen op de weg gericht en
vertraagde niet toen ze de poort naderden. De handelskaravaan stond nog steeds op dezelfde
plek, en toen ze door de poort liepen, dwong Kasheira zich de dode soldaten aan te kijken.
“Waarom zijn ze gestorven?” vroeg ze tussen opeengeklemde tanden door.
Ragnar vertraagde maar liep door.
“De ruiters die ons achtervolgen, voeden zich met de dood. Onthoud dat goed.”
Kasheira vroeg niets meer.
“Wacht”, fluisterde ze anderhalve mijl verder.
Ze draaide zich om en keek uit over de vallei die nu in de diepte beneden hen lag. Vlak
achter haar verdween het pad in de wouden, maar van hieruit was Tach’aral duidelijk
zichtbaar: kleine, zwarte gebouwtjes, alle luiken gesloten om de dood buiten te houden. Enkel
in Itra’yans burcht brandden nog altijd toortsen.
Het kunnen niet dezelfde toortsen zijn als toen we hier aankwamen. Niet iedereen is dood. Tenzij de ruiters
de burcht hebben ingenomen, heeft Parkhal gelijk. Tach’aral zal herleven. Als de ruiters niet terugkeren. Als ze
achter ons aankomen.
Kasheira slikte. Tach’aral was nooit haar thuis geweest, maar toch deed het afscheid pijn
— een afscheid dat definitief was, ook al had Ragnar het niet met zoveel woorden gezegd.
Links van haar, op een twintigtal passen afstand, maar verborgen in de schaduwen van het
woud, was de smalle doorgang naar het pad dat naar het noorden voerde, naar huis.
Niet meer. Nooit meer.
De tranen liepen vrij langs haar wangen, maar Kasheira wachtte niet langer. Ze draaide
zich om naar Ragnar en knikte langzaam. Hoewel ze zijn ogen nauwelijks kon onderscheiden
in het duister, voelde ze dat hij droevig keek.
Er was geen weg terug.
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Kasheira volgde hem naar het westen.
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Hoe vaak ze vroeger ook ’s nachts het woud was ingetrokken, toch voelde Kasheira nog
altijd een ongrijpbare angst aan de rand van haar bewustzijn, telkens als de laatste druppels
avondlicht door de bomen werden opgeslokt. Overdag was het woud het domein van dieren
en mensen, maar ’s nachts had het een eigen wil, een bewustzijn dat mijlenver af stond van al
wat menselijk was: een overblijfsel uit de tijden toen er nog geen mensen bestonden en de
bomen de trotse heersers van de wereld waren. En tijdens de tocht doorheen de bossen van
Taranslang was er iets binnen Kasheira veranderd, een illusie die het angstige, verstikkende
gevoel in haar borst er geenszins beter op maakte: ze leek dingen te voelen om zich heen,
dingen die ze kon aanraken maar die er niet waren.
Aanvankelijk verzweeg Kasheira haar angsten en twijfels voor Ragnar. Het landschap
werd steeds indrukwekkender nu de scherpe, gebroken hellingen van de Speren van de Hemel
dichterbij kwamen. Ondanks haar voortreffelijke uithoudingsvermogen had Kasheira al haar
krachten nodig om Ragnar bij te benen. Ze concentreerde zich op de tocht en probeerde haar
geest uit te schakelen, wat behoorlijk lukte. Tot nu.
IJskoud zweet liep langs Kasheira’s voorhoofd en hals. Ze stopte, wankelde naar de rand
van de weg en leunde hijgend tegen de stam van een boom.
“Dus het wordt je eindelijk te veel?” vroeg Ragnar ergens in het duister voor haar. “Het
gevoel dat er dingen om je heen zijn die je niet kunt zien maar toch voelen, dingen waarvan je
denkt dat ze enkel inbeelding zijn?”
Hij klonk niet verbaasd en Kasheira wierp hem door betraande ogen een vragende blik
toe.
“Wat is er met me aan de hand?”
“Het heeft te maken met de ruiters. Hun aanwezigheid doet je ontwaken, al zal het nog
lange tijd duren voor je ogen helemaal open zijn.”
“Wat bazel je?”
“Ik bazel nooit. Laten we voortmaken.”
Kasheira kreunde en tuurde zoekend in het rond. Glanzende, gele ogen keken haar aan
van tussen de bomen — Ragnars beer, waarschijnlijk, of een van de wolven die hen al enkele
dagen volgden.
Ze schudde haar hoofd en haastte zich verder.
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Eén moment van onoplettendheid in het schemerduister en Kasheira ging met een
gesmoorde kreet onderuit. Ze kwam zwaar neer op haar rug en tuimelde de bergpas omlaag,
een wolk van keien en rotsschilfers achter zich aan.
Ragnar zette zich schrap toen hij het lawaai achter zich hoorde, maar zelfs zijn massieve
gestalte kon Kasheira’s vaart niet stuiten. Het volgende ogenblik raasden ze allebei de pas
omlaag.
Scherpe steenschilfers sneden Kasheira’s gezicht en handen, maar de pijn betekende niets.
Het enige waar ze aan dacht, was de pijlloze diepte links van haar, een zwarte leegte vlakbij
haar hoofd die wachtte om hen allebei op te slokken. De ruiters zouden hen in elk geval niet
vinden: een magere troost.
Ragnar gromde verrast en het volgende ogenblik lagen ze allebei stil.
Kasheira’s hele lichaam protesteerde toen ze probeerde op te staan. Stukjes steen staken in
haar handpalmen toen ze eindelijk de kracht vond om zich overeind te hijsen. Ze wiste het
bloed en het stof van haar gezicht en sleepte zich met een paar onzekere passen naar de
rotswand. Het stof belemmerde het zicht, maar toen voelde ze ineens een natte snuit tegen
haar arm.
“Khoth?”
Er klonk een bekende grom als antwoord en Kasheira glimlachte ondanks de pijn. “Dus jij
hebt ons tegengehouden.”
“Handig toch, een beer als reisgenoot”, kwam Ragnars stem ergens van tussen het stof.
Kasheira lachte zwak, maar ze zweeg toen hij met getrokken wapens naast haar opdook.
“Wat…”
Ragnars ogen lichtten op, het zwart verdreven door witte bliksems, en zijn bijlen begonnen
een helle gloed te verspreiden.
“Ragnar…”
“Hoor je de stilte?”
Kasheira likte langs haar uitgedroogde lippen en werd helemaal koud. Het was inderdaad
stil in de pas, stiller nog dan het zo hoog in de bergen zijn kon.
“Volg de pas tot je bij een kleine bergrivier komt”, fluisterde Ragnar dwingend. “Een paar
mijl stroomafwaarts begint er een dennenwoud. Waag je niet te ver tussen de bomen, maar
verberg je aan de rand van het woud zodat je het pad kunt zien. Wacht daar op me.”
Kasheira wilde protesteren, maar Ragnars blik volstond om haar het zwijgen op te leggen.
“Wat als je niet komt?” stamelde ze na een ogenblik van aarzeling.
Hij grijnsde, zijn tanden lang en onmenselijk scherp in een volmaakte imitatie van Khoths
muil.
“Ik kom wel.”
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Kasheira slikte, onzeker of Ragnar nog in staat was om haar van zijn vijanden te
onderscheiden. Ze wierp een blik op Khoth, maar de beer had zijn vier poten wijd uit elkaar
geplant en leek niet van plan ook maar ergens naartoe te gaan.
“Maak dat je wegkomt!”
Kasheira knikte en stoof weg. Ze wist niet waartoe Ragnar in staat was en ze kende niets
van magie, maar een magiër was hij, ook al was zijn kracht rauw en onberekenbaar, niet zoals
ze zich bij een magiër had voorgesteld. ’s Nachts sliep hij niet: zelfs als de regen in stromen
omlaag kwam en Kasheira zo diep mogelijk wegkroop in de relatieve droogte van het
struikgewas, legde Ragnar zijn mantel af en zat hij met ontbloot bovenlichaam onder de open
hemel, zijn ogen gesloten, zijn ademhaling rustig en diep. Een toestand die geen slaap was,
maar die een heilzame werking had die elke slaap leek te overstijgen. Hij vertelde Kasheira
niets over zichzelf, maar ze wist niet of ze zijn achtergrond wel wilde kennen.
Als iemand de ruiters kon tegenhouden, was hij het wel, al had hij in Tach’aral het
tegendeel beweerd.
Het geluid van glijdende rotsen deed Kasheira in elkaar duiken met haar rug tegen de
rotswand. Niemand kon haar vanaf de rotsen benaderen, daarvoor was de muur te steil, dus
dat liet enkel — de kloof.
Ren!
De laatste resten van grijzig zonlicht verdwenen achter de vlijmscherpe pieken in het
westen maar de kloof stond nog steeds scherp afgetekend tegen de rest van de omgeving.
Ren, onnozel kind!
Kasheira rende, een naamloze angst het enige dat haar overeind hield. Eindeloos veel later
stortte ze in, blind door de tranen in haar ogen. Een geluid deed haar opkijken — het geruis
van bomen in de nachtwind.
Verdoofd kroop Kasheira recht. Het duurde even voor ze besefte dat de grond onder haar
voeten niet meer helde en dat de kloof links van haar opgehouden had.
De Landen. Ik ben de Speren van de Hemel doorgekomen.
Kasheira keek om, maar de maanloze nacht ontnam haar elke blik op de pas en de
gekartelde muur van het bergmassief.
Ragnar. Ik moet een schuilplaats vinden.
Het duurde even voor haar ogen zich aan het duister aangepast hadden en ze de zoom
kon onderscheiden van het woud dat een vijftigtal passen verder begon en in westelijke
richting verderliep. Toen zag ze het licht: geen duidelijke gloed, maar een heimelijk schijnsel,
een klein kampvuur een eind tussen de bomen.
Een vuur. Mensen.
De doortocht van de Speren van de Hemel had een week geduurd — een week van ijzige,
ondiepe grotten die nauwelijks bescherming boden tegen de zoekende herfstwind en de
hagelbuien die de passen geselden. Toch vergat Kasheira ook nu de achterdocht niet die haar
vader haar had bijgebracht. Ze trok haar zwaard en liep naar de rand van het woud. In plaats
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van recht naar het licht toe te sluipen, maakte ze een wijde boog zodat ze het kampvuur
vanuit het noorden naderde. Kasheira dacht stemmen te horen en even later deed de geur van
gebraden vlees haar watertanden.
De wereld verdween toen een vakkundig gehanteerde staf haar slaap trof.
Ooit had Kasheira geleerd bij het wakker worden te doen alsof ze nog sliep. Zo kon ze
ongemerkt luisteren of er gevaar dreigde. Ze had het altijd een vervelende oefening gevonden,
maar moest toegeven dat ze haar nu goed van pas kwam.
“…niemand anders.”
“Dan had je nog maar wat langer moeten wachten.”
Iemand in de buurt lachte en Kasheira voelde de warmte van het vuur doorheen haar
klamme, smerige kleren.
“Maak je niet druk, het was maar een tikje om te voorkomen…”
“Wat jij een tikje noemt.”
Meer gelach. Kasheira dacht vier stemmen te horen — drie mannen en een vrouw. Maar
de man die over het tikje sprak, had gelijk. Ze voelde geen pijn, enkel een lichte slaperigheid
die verre van onaangenaam was. Ze was niet gebonden en iemand had ervoor gezorgd dat ze
in een gemakkelijke positie lag. Enkel haar zwaard was verdwenen.
“…nog maar een kind, Bitur. Een geluk dat je beter kunt omgaan met die staf van je dan
met een pen.”
Dat was de vrouw. Er klonk wat gegniffel en Kasheira hoorde voetstappen naderen en het
geruis van een lang gewaad.
“Je kunt je ogen echt wel opendoen hoor”, fluisterde de vrouwenstem. “Ik ben niet zo
gemakkelijk te misleiden als de rest.”
Kasheira verbeet een verwensing, opende haar ogen en snakte naar adem. De vrouw die
zich over haar heen boog, was het mooiste wezen dat ze ooit gezien had, met lang haar dat
goud kleurde bij het licht van het kampvuur, een fijn gezicht als de feeën uit de legenden en
grijze — nee, zilveren ogen. Haar mantel was lang en had dezelfde magische kleur van haar
ogen, maar het opvallendste waren haar handen, die beschreven waren met allerlei runen die
blauw glansden als de avond.
“Wie ben je?” vroeg de vrouw zonder enige emotie. “Wie ben je en wat doe je hier?”
Kasheira dacht er geen ogenblik aan iets achter te houden — daarvoor waren haar ogen
te doordringend, alsof ze elke hoek van haar ziel konden blootleggen.
“Mijn naam is Kasheira. Ik kom uit Taranslang en ik ben op weg naar de Landen.”
De houding van de vrouw gaf niet aan of ze de woorden geloofde of niet.
“Je komt uit Taranslang?”
“Ja. Uit Tach’aral.”
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“Nooit van gehoord”, bromde een van de mannen, een pezige kerel met donkergroene,
nauw aansluitende kleding en een lange boog.
“Geen wonder, waar jij vandaan komt”, antwoordde de man die vermoedelijk Bitur
heette. Hij had in elk geval een staf bij zich en zag er uit als iemand die moeiteloos uren kon
hardlopen.
“En wat heeft een jong meisje uit Tach’aral dan wel verloren in de Landen?” vroeg de
vrouw zonder acht te slaan op de opmerking van haar gezellen. “De Speren van de Hemel
zijn geen plaats om alleen doorheen te trekken, zelfs niet met een zwaard als het jouwe.
“Ik ben niet alleen!” flapte Kasheira eruit, maar meteen had ze spijt van wat ze gezegd
had.
“Wie is er dan bij je?”
De vrouw hurkte bij haar neer en keek Kasheira recht in het gezicht.
“Een — een man, iemand die me beschermt.”
De ogen van de vrouw vernauwden tot twee zilveren spleetjes en Kasheira slikte een krop
in haar keel weg.
“Waar is hij?”
“Ik weet het niet.”
Haar stem haperde en ze duizelde.
“Onzin”, siste de vrouw.
“Ze is uitgeput, Askja”, gromde de boogschutter. “Laat haar wat eten en slapen. Daarna
kan ze ons wat meer vertellen. Iets anders gebeurt er in deze klotebergen toch niet.”
Hij sloeg een lange, bruine cape om zijn schouders en verdween uit de lichtkring.
Askja bleef Kasheira nog een ogenblik aankijken, een roofvogel die een prooi ontleedt, en
ten slotte stond ze op.
“Kom en eet wat.”
Kasheira overwoog om ervandoor te gaan, maar dat was geen optie zolang ze het Oude
Zwaard niet terug had. Ze stond aarzelend op en volgde de vrouw.
“Ik ga kijken waar Tylmarn uithangt”, zei Bitur. “Misschien is die kerel over wie ze spreekt
wel in de buurt.”
“Ik zou hem voelen”, was Askja’s koele antwoord.
Biturs grom terwijl hij tussen de bomen verdween, maakte duidelijk wat hij van die
bewering dacht.
Het vierde lid van het gezelschap, een ruwe, ongeschoren kerel met een mantel van
berenvacht die Kasheira aan Ragnar deed denken, stak haar een lap ribvlees toe.
“Berggeit. Eet op, je ziet eruit alsof je het kunt gebruiken.”
“Dank je.”
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Kasheira zette gretig haar tanden in het voedsel. Een deel van het proviand dat zij en
Ragnar uit Tach’aral hadden meegekregen, was verloren gegaan bij een nachtelijke
achtervolging door wolven. Het vlees was taai, maar vormde een welkome afwisseling voor de
smaakloze zwammen die in de Speren van de Hemel hun belangrijkste bron van voedsel
gevormd hadden.
“Die kerel die je beschermt, hoe heet hij?”
Ze hield op met kauwen. Deze mensen hadden haar overvallen en ook al boden ze haar
iets te eten aan, Kasheira betwijfelde of hun motieven erg eerbaar waren.
“Wie zijn jullie?”
De man glimlachte flauw.
“Een eenzaam meisje heeft van ons niets te vrezen.”
“En die tik tegen m’n hoofd?”
“We moeten voorzichtig zijn — geen onnodige risico’s nemen, vooral hier, aan de rand
van de Speren van de Hemel.”
“Waarom? Wat is er zo gevaarlijk aan deze plek?”
“Je komt levend de Speren van de Hemel door en je probeert ons wijs te maken dat je niet
weet welke gevaren er hier rondsluipen?” beet Askja.
“Je doet er beter aan ons alles te vertellen”, ging de ongeschoren man verder. “Hoe kom je
trouwens aan zo’n mooi zwaard?”
“Mag ik het terug?”
“Zeker. Waar heb je het vandaan?”
Tranen brandden achter Kasheira’s ogen, maar het waren tranen van woede.
Het Oude Zwaard lag onder de mantel van de man, aan de andere kant van het vuur. Ze
kon het te pakken krijgen. Ze wist dat het haar zou lukken — een absurde zekerheid die ze
echter onmogelijk kon negeren. Dus schoot Kasheira overeind. De man slaakte een kreet,
maar ze wist dat hij naar haar linkerbeen zou grijpen. De beweging kwam haar ineens
belachelijk traag voor en ze beantwoordde zijn aanval door hete as in zijn gezicht te schoppen.
Het Oude Zwaard lag in haar hand terwijl de man achter haar huilde van de pijn.
Kasheira dook in elkaar zonder zich om te draaien, ontweek de zwaardhouw die haar
anders onthoofd zou hebben en haalde uit.
Haar aanvaller staarde ongelovig van de zwaardpunt tegen zijn keel naar het meisje dat
het wapen vasthield, en Kasheira voelde zijn angst.
“Wat…”
Kasheira’s ogen werden groot van verbazing en de zwaardpunt zakte langzaam omlaag.
“Waar wacht je op, kleine teef ?”
“Achter je…”
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De man draaide zich met een ruk om en vloekte toen hij Askja tegen een boom zag
hangen, een zware werpspies door haar borstkas.
“Welke —”
Nog voor zijn zwaard de schede verliet, herleidde een strijdhamer zijn schedel tot
bloederige pulp.
Kasheira wankelde achteruit, hijgend van ontzetting. Het duurde even voor de omgeving
weer vorm kreeg en ze de eigenaar van de strijdhamer opmerkte: een krijger in een pantser
van zwarte maliën en dieprode, stalen platen. Gouden horens verrezen boven een zwarte helm
die het volledige gezicht van de man verborg en die een vage gelijkenis vertoonde met een
menselijke schedel. De krijger hanteerde de enorme hamer met een enkele hand en in de
ander droeg hij een zeshoekig, bloedrood schild, afgezet met gouden pinnen en beschreven
met talloze runen. Een zware cape van grijze wolvenvacht hing omlaag over zijn schouders en
rug.
Kasheira merkte verbaasd op dat de man groter was dan Ragnar. Ze week achteruit, maar
de krijger schudde zijn gepantserde hoofd. Achter Kasheira verschenen eerst vijf, toen tien en
ten slotte een dertigtal andere vechters van tussen de bomen. Er waren ook vrouwen bij, zag
Kasheira aan hun houding en hun lichtere, haast sierlijke pantsers, maar allemaal droegen ze
dezelfde gehoornde schedelhelm.
“Gegroet, Aulan Drakh”, sprak de eerste krijger met een verrassend jonge stem. “Wees zo
goed ons te volgen: Ragnar zal opgelucht zijn je te zien. We mogen de Beestmeester niet laten
wachten, en ook de Stormduider verwacht je.”
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Blauwrode vegen bekladden de nachtlucht toen het eerste licht de pieken van de Speren
van de Hemel overwon.
Kasheira stopte en keek haar ogen uit. Het kamp van de krijgers lag op een plateau dat
tegen het bergmassief aanleunde en boven het woud uitstak. De groep had de hele nacht in
noordelijke richting gelopen en nu trokken ze over een smal, verraderlijk pad, zo steil dat het
eerder door berggeiten gemaakt leek dan door mensen. Torens van boomstammen en rotsen
verrezen gevaarlijk dicht bij de rand van het plateau en Kasheira voelde hoe onzichtbare
wachters haar vanuit de hoogte in het oog hielden.
“De meest zuidelijke buitenpost van het Oude Volk”, verklaarde de krijger met de hamer
en het runenschild. “Niemand vindt ons tenzij we zelf gevonden willen worden.”
Ze betraden het laatste deel van de pas en ondanks haar brandende spieren voelde
Kasheira zich uitgelaten, een ervaring die enkel vergelijkbaar was met haar thuiskomst na een
tocht van vele dagen door de wouden van Taranslang. Die herinnering deed echter te veel pijn
en Kasheira concentreerde zich op haar nieuwe omgeving.
Voor haar doemde een brede, manshoge poort op van donker hout, beslagen met ijzeren
banden en behangen met dezelfde, rood met gouden schilden die de meeste krijgers bij zich
droegen. De muren van de vesting waren net zoals de wachttorens opgetrokken uit hout en
steen en de twee gingen naadloos in elkaar over, alsof de bomen een geworden waren met de
rots.
De poort zwaaide open toen de groep tot zo’n twintigtal passen genaderd was. Aan
weerszijden van het pad groeiden dichte hulststruiken en nu pas zag Kasheira de
boogschutters die zich er schuilhielden: tientallen mannen en vrouwen in mantels van grijs en
groen die hen met het woud en de bergen deden versmelten. Allemaal traden ze op het pad
tevoorschijn om voor de groep krijgers te buigen.
Nee, verbeterde Kasheira zichzelf, ze bogen niet voor de krijgers, maar voor haar. Ze
voelde zich rood worden, sloeg haar ogen neer en haastte zich voort naast haar zwijgzame
gids.
In het kamp heerste een volslagen stilte en toen ze door de poort liep, snakte Kasheira
naar adem: voor haar stonden rijen en rijen van krijgers in een halfrond, een muur van rood
en zwart staal. Geen van hen droeg een helm en hun blauwe ogen, brandend in strenge,
gebeeldhouwde gezichten, waren zonder uitzondering gericht op het meisje in hun midden.
“Welkom bij het Oude Volk, Aulan Drakh.”
Een oude man trad naar voren, een enkeling zonder vechtuitrusting, maar met een rijpe,
ervaren kracht die niet te onderschatten viel. Zijn blik was diep en scherp en hij droeg een
eenvoudig, kort gewaad van grijze stof dat zijn onderbenen bloot liet en bij elkaar gehouden
werd door een gordel van kleine, gouden runen.
“Een magiër, of degene die ze de Stormduider noemen”, wist Kasheira dadelijk.

198

Op zijn welkomstwoorden volgde een daverend gejuich van de krijgers dat Kasheira angst
aanjoeg, maar dat dadelijk wegviel toen de Stormduider zijn gespierde armen opstak.
“De krijgers van het Oude Volk heten de Aulan Drakh welkom. Zij heeft vele vragen en zij
is vermoeid. Laat ons alleen.”
Stilzwijgend en met ongekende discipline keerden de krijgers naar hun taken terug, ook zij
die Kasheira naar het kamp geleid hadden.
De Stormduider kwam op haar toegelopen.
“Welkom, kind. Ik geloof dat je Ragnar wenst te zien?”
Kasheira knikte en half verdoofd volgde ze de magiër door het kamp, tussen ruwe, maar
stevige barakken en opslagplaatsen, tenten van hout en rood leer en terreinen waar soldaten
oefenden in ongewapend vechten. Uiteindelijk kwamen ze bij een grote, ronde tent met een
puntdak dat omhooggehouden werd door speren die het eerste morgenlicht vingen. Rook
kringelde uit een centrale opening in het dak en naast de ingang van de tent verrees een
standaard met een rood vaandel waarop een gehoornde schedel was afgebeeld, omgeven door
de runen die Kasheira overal op de schilden in het kamp zag. Menselijke schedels, slagtanden
van allerlei roofdieren en huidrepen tooiden het vaandel en wiegden in de kille ochtendwind.
“Treed binnen, Aulan Drakh, de Beestmeester zal verheugd zijn te zien dat je ongedeerd
bent.”
Kasheira trok de tentflap opzij en dook in het schemerduister van de tent.
“Ragnar?”
“Hier.”
Kasheira schrok toen ze hem zag: Ragnar lag op een hoop stro aan de andere kant van
het vuurtje dat centraal in de tent brandde. Zijn rechterdij was omwonden en zijn linkerarm
gespalkt.
“Goede Zielen, wat is er met je gebeurd?”
Zijn gelach stelde haar enigszins gerust.
“Niets dat een beetje tijd en Garrox’ magie niet kunnen genezen. Belangrijk is dat we
voorlopig even verlost zijn van de Heren van de Eindtijd.”
“De Heren — Bedoel je — ?”
“De drie ruiters, inderdaad.”
Kasheira liet zich naast hem op het stro zakken.
“Ik snap het niet… Iedereen heeft het over dingen waar ik niets van begrijp. En de
mensen hier noemen me Aulan Drakh…”
“Zij — wij, want ik ben een van hen — noemen je zo omdat je de Aulan Drakh bent,
Kasheira.”
Verward schudde ze haar hoofd.
“Jij — bent een van hen? Maar je bent zo anders — even groot, dat wel, maar…”
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“Hij is anders”, zei de Stormduider ernstig. “Een kind van de geëerde stam van de
Beestmeesters: reizigers, profeten, heersers van het land en de dieren.”
“Je geeft me te veel eer, Garrox. Het land is zijn eigen heerser.”
“Maar wie zijn jullie?” vroeg Kasheira ongelovig. “Waarom ben ik hier? En wie waren die
kerels die me in het woud bewusteloos sloegen?”
“Je laatste vraag is het eenvoudigst te beantwoorden”, antwoordde Garrox. “Het waren
rovers, niets meer. Drie verlopen soldaten en een gedeserteerde Staalmantel. We hielden hen
al enkele dagen in de gaten en het was puur toeval — en geluk — dat we jou ontdekten in hun
kamp.”
“Jullie wisten van mijn komst?”
“Dankzij Ragnar. Zijn dieren kunnen erg snel berichten overbrengen.”
Kasheira knikte langzaam nu alles haar begon te dagen.
“Wat de andere twee vragen betreft”, ging Garrox verder, “er is heel wat dat je moet
weten — over wie jij bent, over wie wij zijn en over wat je te doen staat.”
De magiër liep naar het vuur en kwam terug met een drank die naar honing geurde.
“Drink op”, gebood hij Kasheira. “Je hebt de voorbije weken heel wat meegemaakt en er
staan nog vele dingen te gebeuren.”
Kasheira dronk langzaam en voorzichtig om zich niet te branden aan de hete, zoete
vloeistof en intussen vertelde Garrox.
“Wij zijn het Oude Volk: de bewoners van Norfang, het land ten noorden van de Speren
van de Hemel. De Landen weten niet van ons bestaan af, ook al hebben we spionnen tot in
Stormhold. Van de Sluipers van het Noorden, de Seira Tairakh die in Taranslang de
Dodenwandelaars genoemd worden, zijn we gescheiden door honderden mijlen van ijsvlakten
en ondoordringbare wouden. Geen handelaar bezoekt Norfang want geen huurlingenkapitein
is gek genoeg om hem te vergezellen op een dergelijke reis. De wereld kent de naam Norfang
niet en denkt dat er enkel de Speren van de Hemel zijn, een verlaten en vervloekt gebergte, en
dan leegte, niets dan ijs en dood. Wij verkiezen het zo, want wij weten dat de wereld niet klaar
is voor wat er zich in het hoge Noorden schuilhoudt.”
Kasheira zat bewegingsloos met de halflege kom in haar handen, verloren in het verhaal
van de Stormduider.
“Het Oude Volk heeft twaalf steden,” vervolgde hij, “twaalf vestingen van krijgers en
magiërs in een leeg land van ijs, steen en spaarzame dennenbossen. De twaalf steden liggen
als een halve maan ten westen en ten zuiden van de ene plaats waar zelfs de grootste krijgers
van het Oude Volk niet gaan — de Tempel van de Eindtijd. Het bolwerk van de drie Heren.”
De kom tuimelde uit Kasheira’s handen, maar Garrox ving hem op voor er een druppel
van de vloeistof verloren ging.
“Deze drank is kostbaar. Drink op.”
Hij vertelde verder alsof er niets gebeurd was.
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“Wij weten niet wie ze zijn of waar ze vandaan komen — de drie ruiters in het zwart, de
Heren van de Eindtijd. Onze bibliotheken vertellen niet waarom ze zo genoemd worden. Wij
weten enkel dat ze de macht dienen die in de Landen het Duister genoemd wordt — de
macht die wij kennen als Ann Chrakh. Talloze eeuwen al vecht het Oude Volk tegen de legers
van de Heren van de Eindtijd. Soms zijn er jaren van rust, maar altijd keert de macht van de
Tempel van de Eindtijd terug. Wij weten dat we Ann Chrakh niet kunnen verslaan.
Vijfentwintig jaar geleden trok Ragnar, toen al een veelbelovende Beestmeester, van de
geheime woonplaats van zijn stam naar Rkaang, de zevende stad van het Oude Volk. We
wisten dat de horden van de vijand zich opmaakten voor een offensief: de gloed van hun
vervloekte tempel was al weken lang ’s nachts zichtbaar aan de horizon. Ragnar waarschuwde
ons dat de aanval Rkaang zou treffen omdat daar een jonge vrouw woonde die door de Zielen
gemerkt was. Ragnars voorspelling kwam uit en de vrouw, Niamh, vluchtte weg voor Rkaang
verwoest werd. Met haar ging Kharan Ida’yan: een huurling en zwaardmeester uit Taranslang
en de enige buitenstaander die ooit het Oude Volk gevonden heeft. Samen vluchtten ze naar
de Speren van de Hemel om zich voor Ann Chrakh te verbergen.”
Ragnar ging overeind zitten en nam het verhaal over.
“Ze vestigden zich in de buurt van Tach’aral. Ik bezocht hen af en toe omdat ik wist dat
Niamh en Kharan een dochter zouden krijgen, een wezen van de Schemering dat bovenal
Aulan Drakh zou zijn: een wapen in de strijd tegen Ann Chrakh dat niet verloren mag gaan.”
Kasheira voelde tranen langs haar wangen lopen en veegde snel haar gezicht droog. Ze
haalde haar zwaard uit de schede en hield het Garrox voor.
“Een zwaard van het Oude Volk”, bevestigde hij. “Je bent op je vader na de enige
vreemdeling die een dergelijk wapen mag dragen. Hij was een eerbare man en je lijkt op hem,
ook wat je uiterlijk betreft. Maar ook Niamh was een krijger: haar vaardigheid met de boog
werd erg hoog geschat.”
“Maar wat gebeurt er nu? Wat is een wezen van de Schemering?”
“Een magiër van wie de macht aangeraakt is door het Duister. Een wezen dat twee
tegenstrijdige machten in zich verenigt. Het Oude Volk zal je blijven volgen, maar er is een
betere plaats om je macht te laten rijpen dan Norfang — een plek waar de Heren van de
Eindtijd minder snel zullen zoeken omdat ze denken dat je bij ons bent.”
“En die plek is?”
“Het Schemerbroederschap: een verborgen groepering binnen de Landen.”
“Verborgen?”
“De Schemering is niet erg graag gezien in de Landen.”
Deze keer deed Kasheira geen poging om haar tranen tegen te houden.
“Moet ik alleen naar de Landen trekken?”
“Ragnar zal je vergezellen zodra hij hersteld is. Ik zal hem mijn krachten lenen, dus ik
verwacht dat je morgenvroeg kunt vertrekken.”
Zijn ogen stonden opeens heel erg droevig en hij legde een hand op Kasheira’s schouder.
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“Het spijt me je dit te moeten melden, maar het is beter dat je alles over het Oude Volk
vergeet tot de tijd rijp is om je macht te gebruiken. Je zult denken dat een lid van het
Schemerbroederschap je in Tach’aral gevonden heeft en dat hij je heeft willen behoeden voor
de onvermijdelijke vervolgingen. Hij heeft je meegenomen naar de Landen om je in te zweren
bij het broederschap.”
Kasheira’s ogen vlamden op.
“En hoe denkt u — ?”
Te laat hoorde ze de spreuk die Garrox over haar uitsprak en dodelijk vermoeid zakte ze
weg in een droomloze slaap.
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Kasheira zat aan een eenvoudige houten tafel in een kleine blokhut. Haar handen rustten
in die van een adembenemend mooi wezen dat recht tegenover haar zat.
Zijn ogen waren van blauw kristal en vertelden het verhaal van eeuwen. Toch was hij jong
naar de maatstaven van zijn volk, een volk dat geheel en al verloren was.
De Adun Luan.
Alles kwam terug met schrikwekkende helderheid.
“Ann Chrakh!”
“De ware naam van de vijand”, fluisterde Celrain.
Kasheira snakte naar adem terwijl ze opsprong. Ze stormde de hut uit, liep Katar omver
en bleef een honderdtal passen van de hut hijgend staan, haar handen bevend op haar knieën.
Leugens. Allemaal leugens. Norfang. Het Oude Volk. Zij wisten wie ze was — wat ze was.
Voetstappen. Kasheira keek om, zag Celrain op zich afkomen.
Hij had het gezien, hij had alles gezien. Natuurlijk.
Ze schudde haar hoofd en rende verder.
“Niet nu.”
Ze wilde alleen zijn, ver weg, om alles te overdenken en te zoeken naar — wat?
De profetie. Aulan Drakh.
Een wrede glimlach speelde om haar lippen, een rilling over haar rug.
“Aulan Drakh, Sluierwezen.”
Ze proefde de woorden in haar mond.
“Wat nu?”
Glijdend kwam Kasheira tot stilstand.
De hut lag een mijl of wat achter haar, half verloren in de diepte. Een vaag pad had haar
tussen lang, gelig gras en doornstruiken naar een klein plateau gevoerd dat haar een uitzicht
bood op de wijde omgeving. Een wildernis van lage dennen, rotsen en gras, traag heuvelend
zover het oog reikte, zonder ook maar één teken van bewoning.
“Geen mensen. Niemand om mee te sleuren in de ondergang. Kan ik zo leven, ver weg
van alles, van al wat betekenis heeft?”
Het was een vluchtige gedachte, meer ingegeven door de angst voor het Duister dan door
het idee dat ze werkelijk kon slagen.
“Dwaas kind!”
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Beschaamd dacht Kasheira terug aan het Oude Volk, aan de vestingsteden rond de
Tempel van de Eindtijd, waar duizenden stierven in een strijd die niemand kende maar waar
ieders veiligheid van afhing.
Velen hebben zich opgeofferd om het geheim van je macht levend te houden. Doorgrond die macht. Zoek de
sleutel en vervul de profetie.
Ze moest naar Norfang, naar de plaats waar Kharan Niamh ontmoet had, de vrouw die
later Kasheira’s moeder zou worden.
De naam van het Oude Volk loog niet: in het hoge Noorden was kennis aanwezig, kennis
die ook Alokh niet bezat. In de vestingen zou ze te weten komen wat de Tempel van de
Eersten en de Poort Ishmai waren.
Kasheira tuurde naar de blokhut. Kleine figuurtjes stonden bij de deur met elkaar te
praten terwijl één van hen het pad opkwam.
Celrain.
Kasheira’s mond voelde ineens kurkdroog aan.
Celrain was het die haar hierheen gestuurd had, geleid door de profetieën van zijn volk.
Die tijd was echter voorbij: ook hij begaf zich in het duister, zonder aanwijzingen over goed of
kwaad.
Wat als hij niet akkoord ging? Wat als hij niet inzag dat ze naar Norfang moest?
Nee, hij zou het begrijpen — tenslotte had ook hij gezien wat zij gezien had. Maar ze zou
niet gaan. Niet als hij niet mee kwam.
“We moeten gaan”, flapte Kasheira eruit voor Celrain iets had kunnen zeggen. “Naar
Norfang. We moeten meteen vertrekken. De profetie — in Norfang kennen ze de ware
betekenis.”
Haar stem haperde en Kasheira voelde opeens een verlammende angst, een herinnering
aan het ogenblik waarop Celrain haar weggestuurd had, de Dimskog in.
“Je — je gaat toch mee?”
De uitdrukking op Celrains gezicht was er een van pijn en spijt.
“Wat had je dan gedacht? Ik had geen andere keuze, die keer, begrijp je? In het kamp van
de Doodsmagiër moest ik je wel wegsturen, al had ik geen idee waarom — tot ik die ridder
zag komen aanrijden…”
“Een Heer van de Eindtijd…”
Voor ze het goed en wel besefte, had Kasheira de handen van de Adun Luan gegrepen.
“Ik weet het”, fluisterde ze ademloos, beschaamd dat ze aan Celrain getwijfeld had.
Tegelijk was er een opwinding die ze onmogelijk kon verklaren. Haar handen zweetten en
snel liet ze de magiër los. Met een bruuske beweging wendde ze zich af, bang dat haar
uitdrukking haar gevoelens prijsgaf.
Het duurde een ogenblik voordat Celrain iets zei, een ogenblik dat een eeuw leek te duren
en waarin Kasheira dacht dat haar hart het zou begeven.
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“We vertrekken vanavond”, sprak de Adun Luan eindelijk.
Toen Kasheira zich omdraaide, was hij al op weg naar de blokhut.
Ongevraagd kwamen de woorden terug van het gesprek dat ze met Celrain gevoerd had
op de tweede dag in het Thorsenwold.
“Waar zijn de andere Adun Luan?”
“De meesten zijn dood… De Afvalligen proberen voortdurend de Adun Luan te doden
die Akhdar trouw blijven.”
Dood.
Kasheira rende achter Celrain aan, maar het leek alsof de omgeving verdorde tot een
egaal grijs, een wereld van as die ze zo aan flarden kon blazen, enkel en alleen door te ademen
of door haar hand erlangs te strijken. Celrain zelf was klein en helwit, een stervende vlam in
een storm van dood.
Het beeld verdween zo snel als het opgekomen was en Kasheira rende tegen de Adun
Luan aan.
Ze dacht dat hij op zijn minst verbaasd zou zijn, maar toen hij zich omdraaide, zag
Kasheira dat niets minder waar was.
“Ik voel het”, schenen zijn ogen te vertellen. “Het ware deel van jouw — mijn —
opdracht is aangebroken. Het laatste hoofdstuk, en dan…”
Geen van hen sprak een woord terwijl ze naar de anderen liepen.
Kasheira keek gespannen naar de kleine, zwaar bewapende en beladen groep. Ze had hen
alles verteld wat ze wist: over wie ze was en wat haar te doen stond. Het was niet veel, maar
nu wist iedereen tenminste waar ze heengingen en waar alles om draaide — zover er al
iemand bestond die dat ten volle besefte.
“Ze moeten weten waar ze aan beginnen”, had Celrain gezegd. “Kriel is geen krijger.
Odrockx en Te’khal zijn slechts gezanten van hun volk aan Danakh. Katar heeft enkel zijn
land verlaten om zich aan te sluiten bij Danakhs leger. Ze dienen nog altijd zijn zaak, maar dit
is anders, dit is meer dan de strijd binnen de Landen. In Westgard hebben ze gezien waartoe
de Vijand in staat is, maar wie kan voorspellen wat ons nu te wachten staat?
De Vijand weet dat je leeft en de weg naar Norfang is lang — ook al heeft Alokh een
manier gevonden om onze reis in te korten.”
Te’khal wilde meer weten over Kasheira’s bezoek aan de Crypte, maar op dat punt bleef
de jonge vrouw zwijgzaam. Ook Alokh had niets gezegd, al had hij Kasheira steeds bijgestaan
in haar ijlslaap, en zelfs Te’khal, een berekende, koude doder uit het hoogste Noorden, bezat
voldoende inlevingsvermogen om niet verder door te vragen.
Kasheira mocht hem niet; het was moeilijk om iemand graag te hebben die op alles
reageerde met achteloos cynisme — maar ze wist dat hij te vertrouwen was.
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Over Odrockx had ze nooit enige twijfel gekoesterd: fysiek was de korte, brede Wolfkrijger
een ware rots. Ergens hoopte Kasheira bijna dat ze de kans zou krijgen om de man aan het
werk te zien met zijn strijdbijlen. De Clans van de IJswouden waren gekend tot in Taranslang
om hun legendarische onverzettelijkheid en strijdlust. Toch leek er heel wat nodig te zijn om
Odrockx kwaad te krijgen: er lag berusting in zijn ogen en houding en Kasheira kon de
gedachte niet van zich afzetten dat hij leed onder een recent verlies.
Heel anders was Katar: de erecode van het Gouden Rijk en de Slangkrijgers was Kasheira
volkomen onbekend. Het bleef haar een raadsel of de zuiderling gedreven werd door een
gevoel of dat hij enkel de voorgeschreven kronkels volgde van een krijgerscode.
Kriel vormde het grootste mysterie. De man was bang van zijn eigen schaduw, maar toch
had hij Danakhs troepen naar Westgard geleid: een gruwelijke tocht die het leger van de
ondergang gered had.
Kasheira wist dat ze niet de enige was die zich vragen stelde: enkel Celrain leek
vertrouwen te hebben in de aanwezigheid van de man, alsof hij wist dat de dronkaard vroeg
of laat zijn nut zou bewijzen.
De Adun Luan zelf stond een eind van de anderen af. Zijn profiel, zoals hij stil als een
woudgeest naar het oosten stond te staren, kwam Kasheira scherper voor dan bij hun eerste
ontmoeting. Scherper, meer getekend, maar daarom niet minder fascinerend. Hij droeg net als
Kasheira een grijswitte pelsmantel over zijn woudloperskleren. Een kleine reistas lag naast
hem in het gras en als wapens had Alokh hem twee zilveren zwaarden geschonken.
“We gaan”, kondigde de Druïde bruusk aan. Hij had een ruwe, groene mantel met een
kap van wit bont om zijn knokige schouders geslagen.
Een wapen droeg hij niet, enkel een vormloze reistas die over zijn rug hing en waarop met
een lichtende, groene stof allerlei plantenpatronen geschilderd waren.
Een vreemd licht was in de ogen van de Druïde en Kasheira kon onmogelijk bepalen
welke emotie er bij Alokh de bovenhand had. Hij wist al enige tijd dat hij zou weggaan — al
van toen hij Kasheira ijlend in zijn hut had binnengebracht. Hij zou deze plek missen, maar
hij had Kasheira ook verteld dat de Vergeten Gewesten hem niets nieuws te bieden hadden.
“Ik heb Celrain geleerd wat hij over deze wereld hoorde te weten en ik heb jou genezen na
dat noodlottige bezoek aan de Crypte. Jouw rol begint hier. De mijne is uitgespeeld, maar ik
zal je helpen zolang ik kan.”
De Druïde liep een paar passen van de hut vandaan, haalde een witte, rood dooraderde
steen tevoorschijn en sprak met nadruk de woorden van een bezwering. Het volume van zijn
stem daalde gestaag, tot de omstaanders enkel nog zijn lippen zagen bewegen.
Kasheira wist niet waarom de gedachte bij haar opkwam, maar het scheen haar opeens
toe dat de Druïde niet langer op de grond stond, maar dat hij er deel van uitmaakte — alsof
hij net zoals de bomen en planten verankerd was met het land en hij communiceerde met
dingen die diep onder de oppervlakte leefden.
Alokh hield de bezwering zo’n dertig tellen aan, zijn ogen strak gesloten, zonder dat er iets
gebeurde.
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Het gezelschap keek gespannen toe en deinsde achteruit toen onder hen ineens de
geluiden te horen waren van iets dat met onverzettelijke kracht naar het oppervlak kroop.
Onder luid gekraak barstte de grond rondom Alokhs hut open en kreten van afschuw
rezen op bij het zicht van drie enorme tentakels die uit de scheuren doken en de hut
omgordden. Als wortels van bomen waren het, maar dan uiterst beweeglijk en gedreven door
een krachtige, oeroude intelligentie.
In luttele seconden werd de thuis van de Druïde herleid tot een zielige verzameling
houtspaanders die dadelijk onder de grond gesleurd werden.
Het land beefde en de spleten in de grond werden gedicht met een kracht die verschillende
leden van het gezelschap omver sloeg. Wat omgewoelde aarde vormde het enige bewijs dat
hier eeuwenlang iemand gewoond had.
“Mooi zo”, verklaarde Alokh zonder enige emotie.
Hij richtte zich tot de groep.
“We reizen naar het noordwesten. Naar de Oceaan.”
Er viel een tastbare stilte: dit was de eerste keer dat de oude man over hun reisdoel sprak
in concrete bewoordingen.
“Ik heb gepoogd contact op te nemen met mogelijke bondgenoten, al lijkt het mij beter
jullie voorlopig niet meer te vertellen. Wordt mijn verzoek om hulp afgewezen, dan kunnen
jullie beter zo min mogelijk weten.”
Niemand sprak een woord en Alokh beende weg.
Katar, Odrockx, Te’khal en Kriel volgden hem, maar Kasheira liep naar Celrain, die nog
steeds niet bewogen had.
“We gaan”, fluisterde Kasheira terwijl ze voorzichtig zijn schouder aanraakte.
De Adun Luan schrok en zijn ogen waren ver weg toen hij haar aankeek.
“Ze houden het nog.”
“Ze?”
Hij wees veelbetekenend naar het oosten, waar de schaduwen van de bomen en rotsen
langer werden. “De Tekens van de Poort in Westgard. Een kleine overwinning.”
Hij kneep in Kasheira’s hand en opende zijn reiszak.
“Hier. Ik geloof dat jij dit beter bij je kunt houden.”
Voor het eerst sinds de gruwel van de Crypte hield Kasheira opnieuw de Svartfels in haar
hand. Ze voelde geen afschuw, al stond haar glashelder voor ogen hoe de steen de Poort
opende naar de plaats waar Ann Chrakh thuishoorde.
Nu leek de Svartfels helemaal anders: lichter, zonder dreiging, al waren de onbegrijpelijke
runen nog steeds dezelfde.
“Het is niet altijd een wapen van Ann Chrakh geweest”, fluisterde Kasheira met een
raadselachtige glimlach om haar lippen.
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“Wat zei je daar?”
Ze keek Celrain opgewonden aan.
“Ik houd de steen wel bij me. Ik weet zeker dat ik me kan herinneren…”
Haar woorden stierven weg en ze schudde verward haar hoofd.
“De Aulan Drakh. De steen is oorspronkelijk ontworpen door andere wezens zoals ik…”
“Hoe weet je dat?”
“Ik weet het gewoon.”
Het blauw van Celrains ogen vlamde op.
“Prachtig. Snel nu. De anderen zijn haast uit het zicht.”
Met lange passen rende het tweetal het nauwe, meanderende pad op dat naar het noorden
en het westen voerde.
De tocht verliep snel, maar Alokhs kennis van de omgeving was het enige dat hen de juiste
kant uit hielp, vooral toen op de avond van hun vertrek een dichte, laaghangende mist kwam
opzetten die ook de dagen daarop bleef hangen.
Het gezelschap trok door een verlaten heuvelland van lang gras, rotsen en knoestige,
verweerde bomen van honderden jaren oud. Het pad dat ze volgden, was vaak moeilijk
begaanbaar door de aankomende winter, al bleef het met veel bochten gestaag naar het
westen en noorden voeren.
Kasheira kon het niet nalaten de Svartfels steeds weer tevoorschijn te halen. Haar vingers
volgden voorzichtig de intussen bekende groeven van de runen terwijl ze haar geest afzocht
naar herinneringen over de ware herkomst van de steen.
Ook de beelden van haar herontdekte verleden bleven Kasheira door het hoofd spoken,
onverbreekbaar verbonden met gedachten aan Ann Chrakh.
Alokh was zwijgzaam, mompelde enkel af en toe een paar zinnen in een onbegrijpelijke
taal, en zijn houding maakte dat er ook tussen de andere leden van het gezelschap weinig
woorden werden uitgewisseld: iedereen was in zichzelf gekeerd en gespannen. De schaduw
van het Duister leek zich over alles uit te strekken en de rust van het land maakte plaats voor
een onbenoemd gevoel van dreiging. Rotsen namen de vorm aan van kleine, gedrongen
gruwels die stil en donker wachtten op hun prooi terwijl bomen opdoken in de nevel als
geduldige wraakschimmen.
Dag na dag ging voorbij zonder dat er iets opmerkelijks gebeurde, behalve dan dat de
dreiging in de lucht bleef toenemen en dat de dagmarsen steeds langer werden. De winter
rukte op: vlagen van regen en een niet aflatende, wispelturige wind deden iedereen
wegkruipen in mantels en maakten elke conversatie onmogelijk. Enkel Odrockx en Te’khal
verwelkomden het gure weer, al wierpen ook zij af en toe wantrouwende blikken op de
grauwe lucht.
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Van enig leven, in de lucht of op het land, viel in de Vergeten Gewesten niets te
bespeuren. Toch vertoonde het pad de sporen van recent gebruik en Kasheira vroeg zich af
wie er buiten hen nog gebruik van maakte.
“De herinneringen van het land aan dingen van weleer zijn soms sterker dan we ons
kunnen voorstellen”, was Alokhs vage, weinig geruststellende antwoord.
Na een paar dagen kregen zijn woorden een donkere bijklank: ondanks de eindeloze
mijlen werd het gezelschap geplaagd door een onverklaarbare rusteloosheid. Niemand kon de
slaap vatten tijdens de kille uren voor het opkomen van de zon; de enige ogenblikken waarop
Alokh hen wat rust schonk.
Celrain was de enige die niet rondwoelde in zijn deken, maar zijn nood aan slaap was
uiterst beperkt en hij bood dan ook altijd aan om de wacht te houden.
Na twaalf dagen sloeg het gezelschap kamp op in een natuurlijke uitholling in de grond,
afgezet met wilgen die enige bescherming boden tegen de wind. Weer slaagde Kasheira er niet
in de slaap te vatten, maar dit keer was het niet door de intussen vertrouwde rusteloosheid:
Celrain had zich afgezonderd, de andere groepsleden waren stil, hun ademhaling rustig en
regelmatig, maar Kasheira werd geplaagd door chaotische beelden van de Svartfels; alsof de
steen haar op dwingende wijze iets duidelijk probeerde te maken. Steeds weer verschenen er
beelden van de plek waar ze voor het eerst een glimp had opgevangen van Ann Chrakhs
plannen en van de ontzagwekkende mogelijkheden van de Svartfels.
“Als de Poorten heropend worden, zullen niet wij komen, maar de Meester en Zijn legers,
en Hij zal het Zijne opeisen.”
De Steen was oorspronkelijk ontworpen door wezens zoals zij…
Doe er dan iets mee!
Kasheira wierp de deken van zich af, stond op en sloop in alle stilte weg van het kamp.
Ze vond Celrain op enkele vlakke rotsen aan de andere kant van het pad.
“Slecht geslapen?” vroeg hij toen Kasheira naast hem ging zitten.
Donkere kringen tekenden zich af onder haar ogen.
“Niet geslapen. De Svartfels. Ik zit er dichtbij, Celrain, zo dichtbij… Ik moet iets doen of
ik word gek.”
Ze haalde de steen uit een van de tasjes aan haar riem en voor de duizendste keer volgde
ze de runen in het oppervlak. Woorden kwamen in haar op, de woorden van de profetie, maar
de stem die ze sprak was er een die ze nooit eerder gehoord had.
“Een gids voor wie wil volgen.”
In het oosten verrees de zon als een oranjepaarse brand en Kasheira’s ademhaling
versnelde, geschrokken als ze was door de overweldigende kracht van de kleur en —
Klik.
Kasheira sprong overeind terwijl de Svartfels uit haar handen tuimelde.
“De steen, hij…”
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Snel griste ze hem van tussen het gras. Met kloppend hart draaide ze hem om en om in
haar handen, turend naar de patronen.
“Celrain…”
De runenreeksen waren gewijzigd. Het leek onmogelijk, maar toch was het zo.
Kasheira bracht de steen nog dichter bij haar ogen en zag voor het eerst een fijn net van
breuklijnen die evenwijdig aan elkaar rondom de Svartfels liepen.
“Die waren er zopas nog niet. Ik heb de steen vaak genoeg vastgehouden en onderzocht
en ik zweer je dat die barstjes er nu voor het eerst zijn.”
Celrain nam behoedzaam de Svartfels van haar over.
Vliegensvlug, nog voor de Adun Luan een blik op de steen had kunnen werpen, graaide
Kasheira hem weer weg.
“Kijk! Kijk dan wat er gebeurt!”
Celrain, te verbouwereerd om te reageren, staarde slechts. Het duurde even voor hij
begreep waar Kasheira op doelde: de breuklijnen in de Svartfels waren verdwenen toen hij de
steen had genomen. Nu Kasheira hem opnieuw in handen had, kwamen ze weer aan de
oppervlakte.
Op Kasheira’s gezicht verscheen een behoedzame glimlach.
“Natuurlijk…”
Met stralende ogen keek ze Celrain aan, of leek ze hem aan te kijken, maar eigenlijk was
haar blik ergens anders, op een plaats en een tijd die enkel toegankelijk waren voor iemand
zoals zij — voor een Sluierwezen.
Een eindeloze, zwarte leemte, dooraderd met het licht van sterrenstelsels en galactische
nevels die golfden, geboren werden en stierven aan een onmogelijk tempo, alsof alle wetten
van ruimte en tijd verwrongen en verdraaid werden. Maar er was meer aan de hand: er
ontstonden scheuren in het zwart van het heelal, scheuren die naar tunnels leidden met
wanden van een nog zwarter zwart. De wanden bruisten en raasden, vervuld van een
allesverterende woede die gericht was tegen het bestaan zelf.
Vooruit, verder door de tunnel ging het dan, en aan het andere eind wachtte weer een
leegte, en licht, sterren: maar dit keer was alles kleiner, jonger, niet oud en bezaaid met de
brokstukken van miljoenen gestorven werelden. Dit heelal was in opbouw, een traag,
moeizaam proces, verstoord door angstwekkende vervormingen aan de rand van het zwart,
vervormingen die afzichtelijke wezens lieten vermoeden die hele sterrennevels omspanden.
Maar ook hier, in dit ontwakende en groeiende heelal, was er leven, bestonden er
beschavingen, sommige jong, andere oud naar menselijke maatstaven, en één van die
bewoonde werelden kwam nu dichterbij, steeds dichterbij, tot er wolken zichtbaar werden die
woest kolkten om de twee polen van de planeet, en groene continenten, rijk aan leven door de
warmte en het licht van twee geelgroene zonnen. Tempels verrezen tussen het groen van de
wouden, tempels van blauwe steen waar een volk van slanke, mensachtige wezens met
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koraalkleurige huid en ogen als zwarte stenen zijn goden vereerde; goden die van de sterren
gekomen waren in schepen die een lichtende scheur getrokken hadden in de nacht.
“Een gids voor wie wil volgen”, fluisterde Kasheira opeens.
“Wat zeg je daar?”
“Het is een sleutel, Celrain, dat leerde ik al in de Crypte, toen ik de steen in de wand
moest plaatsen om een doorgang te openen naar Ann Chrakh. Maar dit is anders. Dit is de
Svartfels zoals hij oorspronkelijk bedoeld was: een Artefact van de Aulan Drakh om zonder
tijdverlies onvoorstelbare afstanden af te leggen…
Hij bracht me ergens heen, Celrain. Hij toonde me dingen…”
Met horten en stoten probeerde ze weer te geven wat ze gezien had.
“De volgorde van de runen vormt de sleutel, al weet ik nog niet hoe ik hem moet
gebruiken.”
“Een doorgang naar andere werelden, gecreëerd door de Aulan Drakh?”
Weer nam hij de steen van Kasheira over.
“Ja. En nu weet ik zeker dat er ergens in mij een herinnering ligt…
En ik weet dat ik in Norfang de laatste elementen zal vinden die ik nodig heb om de steen
echt te begrijpen.”
Celrain tuurde aandachtig naar de Svartfels, al zag de steen er voor hem net uit als altijd.
De fijne breuklijnen waren verdwenen en hij had de runen onvoldoende bestudeerd om zich
hun volgorde in te prenten. Hij plaatste de steen in Kasheira’s handpalm en vouwde haar
vingers eromheen.
“Ik volg je. Naar Norfang, of waar dan ook.”
“Ik weet het”, glimlachte Kasheira. Ze kneep in Celrains hand en stond op.
Het oosten leek eindelijk een dag van licht te voorspellen, al bleef de nevel voorlopig dicht
om de heuvels liggen.
“Enig idee hoe lang het nog duurt om de Vergeten Gewesten door te komen?”
“Enkel vandaag, hoop ik. Dit is een oud land, een plek waar ooit mensen geleefd hebben,
en het land is hen nog niet vergeten. Ik begrijp waarom niemand de slaap kan vatten.”
Celrains woorden deden het land tot leven komen en Kasheira staarde met afgrijzen naar
de verspreide rotsen die nu de resten leken van altaren waar ooit allerlei vreemde, wrede
godheden vereerd werden.
“Het land is hen nog niet vergeten… Misschien heb je gelijk. Het doet me hier denken aan
de oevers van de Dimflot, waar Khoth me heen bracht op onze tocht naar de Crypte.”
Kasheira dacht met pijn terug aan de reusachtige beer.
“Denk je dat hij nog in leven is?”
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“Khoth is sterk, erg sterk. Maar ik weet niet wat het ding was dat je tegenkwam op de
Noordbrug. Een gedrocht van Ann Chrakh, ongetwijfeld, maar ik heb nooit van zoiets
gehoord.”
Kasheira knikte afwezig. Ze bleef hopen dat ze ooit Khoth — en Ragnar, zijn meester —
zou terugzien.
Hen opzoeken, de Heren van de Eindtijd doden, en dan komt alles wel goed. Is het dat wat je denkt?
Het duizelde Kasheira, alsof de hele wereld haar uitlachte om haar kinderlijke gedachten.
Dit was meer dan ze aankon, meer dan Celrains strijd of de strijd van het Oude Volk.
Werelden. Sterrenstelsels. Tunnels die van het ene heelal naar het andere leidden.
“Laten we gaan. Deze plek bezorgt me de rillingen.”
De anderen hadden al ontbeten en hun spullen ingepakt toen het tweetal terug bij het
kamp kwam. Kasheira negeerde hen, gespte haar reistas op haar rug en liep snel het kamp uit,
de weg op.
Pas een half uur later, toen het pad rotsiger begon te worden en ze achter zich het geluid
hoorde van knerpende stenen, was Kasheira er zeker van dat de anderen haar volgden. Ze
keek niet om, had geen gids nodig nu de weg zo duidelijk was — had er ook helemaal geen
gewild.
Aulan Drakh.
Wie waren ze, de Sluierwezens, deze vreemde dienaren van de Schemering, bezoedeld met
de macht van Ann Chrakh, maar toch zijn gezworen vijanden?
Waarom de profetie? Waarom vreesde Ann Chrakh haar? Omdat ze de Tempel van de
Eersten door de Poort Ishmai naar Varrdon zou leiden?
Als het Duister eens wist hoe weinig ze eigenlijk begreep van wat haar te doen stond…
Denk dan toch na!
Nooit had ze tijd gehad om na te denken over het waarom van de dingen, over de reden
van wat ze deed: altijd al was ze te druk bezig geweest in leven te blijven.
Het Schemerbroederschap had haar bescherming geboden — en een nooit aflatende strijd
en waakzaamheid. Maar hoe zat het dan met haar jeugdjaren in Taranslang? Was het toen
anders geweest? Ook haar vader had haar enkel voorbereid op een leven van strijd.
Omdat hij geen andere keuze had. Omdat hij wist wie en wat je bent en wat er met je zou gebeuren als je
niet in staat was je te verdedigen en te verbergen.
Denk!
Het maakte haar gek, deze onwerkelijke, hopeloze reis. Ze hoopte bijna dat Ann Chrakh
hen vond. Alles om een einde te maken aan de slopende onzekerheid, aan het malende
raderwerk in haar hoofd.
Er gebeurde die dag niets en Kasheira’s irritatie zakte tot het punt waar ze zich door de
groep liet inlopen. Niemand sprak een woord, iets waar ze oprecht dankbaar om was.
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Tegen de avond, die mistig was zodat de zon alles in een rood waas drenkte, beklommen
ze een reeks korte, steile heuvels. Het pad boog op een heuveltop af naar het zuiden, maar
Alokh leidde de groep verder westwaarts, omlaag door stekelige struiken en dan weer een
heuvel op, tot de bodem het laatste avondlicht had opgedronken en ze halverwege de helling
halt hielden onder een paar lage sparren.
“De laatste heuvelrug van de Vergeten Gewesten”, mompelde de Druïde. “We zijn ver
genoeg gekomen.”
Even nog dacht Kasheira de helling tot boven te beklimmen, maar vermoeidheid en de
inktdonkere nacht maakten dat ze van haar plan afzag.
Na een kort maal — opnieuw zonder een vuur aan te leggen — rolde Kasheira zich in
haar deken en voor het eerst in weken genoot ze van een diepe, droomloze slaap.
Celrain wekte haar de volgende morgen, en blijkbaar was Kasheira niet de enige die goed
geslapen had. De morgen was kil, maar Kasheira voelde zich opmerkelijk fris en rustig, zeker
in vergelijking met de voorbije week.
Op de heuvelkam boven haar tekenden zich in het flauwe ochtendlicht de gestalten af van
Odrockx en Alokh. In het oosten werd het land beheerst door gordels van onregelmatige,
gekartelde heuvelruggen, alsof de wereld door reuzenhanden was samengedrukt.
“Het grensland van de Vergeten Gewesten”, zei Celrain zacht. “Volgens Alokh reikten de
Landen ooit tot hier, maar oorlogen en de wispelturige wetten van het mana hebben alles
grondig veranderd.”
Kasheira bleef uitkijken over het ruige land. Het was alsof ze de geschiedenis voelde —
alsof de dingen waar Celrain over sprak niet eeuwen geleden plaatsgevonden hadden, maar
nu, onzichtbaar voor het blote oog, maar overduidelijk voor een ander, onbenoemd zintuig.
Opwinding maakte zich van Kasheira meester, vergelijkbaar met het moment toen ze voor
het eerst de Svartfels was beginnen te doorgronden.
“De wispelturige wetten van het mana hebben alles grondig veranderd.”
Er lag waarheid in Celrains woorden, over de Vergeten Gewesten, maar ook wat haar
identiteit betrof.
Waren het de Aulan Drakh? Veranderden zij het land — de werkelijkheid?
De ingeving duurde slechts een ogenblik, maar Kasheira duizelde ervan en ze greep
Celrains arm vast.
“Kasheira?”
“Dat is het”, hijgde ze. “Het mana dat alles verandert. Om de een of andere reden moest
ik aan de Aulan Drakh denken, aan hun macht, aan de reden waarom Ann Chrakh hen —
mij — vreest.”
“Het mana dat alles verandert”, fluisterde Celrain nadenkend. “Alokh moet dit weten.
Kom, de anderen zijn op de top van de heuvel: we laten vandaag de Vergeten Gewesten
achter ons en we trekken het Vatnawold in.”
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Kasheira verzamelde haar spullen en liet zich de heuvel opleiden. Eens boven keek ze
bewonderend in het rond: voor haar gingen gegroefde, bleekgrijze rotsen vrijwel loodrecht de
diepte in en driehonderd voet lager begon een schijnbaar eindeloos land van bossen en meren,
volkomen vlak tot waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Een stekende noordenwind deed
Kasheira de kraag van haar mantel tot boven dichtknopen.
“Het Vatnawold”, gromde Odrockx naast haar. “Wachten ons ook hier de geesten van
verloren tijden?”
Te’khal snoof.
“De geesten van verloren tijden wachten overal, Wolfkrijger. Maar dit land leeft, in
tegenstelling tot de plek waar we vandaan komen. Hier overstemt de energie van de levenden
de echo’s van wat ooit was.”
De uitdrukking van de Seira Tairakh was anders dan Kasheira ooit gezien had. Sprak hij
nu zijn band aan met de Andere Kant; de macht die zijn volk zo veracht en gevreesd maakte?
“Was het erg?” kon ze niet nalaten te vragen.
Of hij geleden had — meer nog dan de anderen — onder de overblijfselen van oude
beschavingen in de Vergeten Gewesten, bedoelde ze.
Te’khal had geen nood aan verduidelijking.
“Je hebt geen idee hoe erg. Er is overal strijd geweest, altijd en overal. Er is geen plek ter
wereld waar de Zielen van de doden ons niet toeschreeuwen, ons niet verwijten, maar
sommige plaatsen zijn ware tempels van de dood.”
Het was vreemd Te’khal zo te horen spreken, al ontbrak ook nu elke vorm van emotie.
Had de koude in de Bergen van de IJsgod de Seira Tairakh beroofd van een deel van hun
menselijkheid, of was het hun macht die hen een dergelijke zelfbeheersing oplegde?
Kasheira waagde het niet Te’khal erover aan te spreken en dus knikte ze enkel.
Celrain had een paar passen verderop met Alokh staan praten en de twee kwamen nu
naar de anderen toe.
“Celrain vertelt me dat je vooruitgang boekt bij de ontrafeling van het mysterie van de
Svartfels. Goed.”
Alokhs stem klonk hol en anders dan de rest van de groep zag hij er vermoeid uit, met
zwarte kringen onder zijn ogen.
“We hebben geluk”, ging hij verder. “Mijn vraag om hulp is aanvaard en het Volk van de
Oceaan verleent ons toestemming een van hun schepen te betreden. Een tocht over het water
kort onze reis in en berooft de vijand een tijdlang van een duidelijk spoor.”
“Het Volk van de Oceaan?” riep Kasheira ongelovig: in Taranslang werd die naam in één
adem genoemd met verhalen over wezens die in onbeschrijfelijke rituelen met mensenoffers
hun goden gunstig trachtten te stemmen.
Ook de anderen keken verbaasd. Enkel voor Celrain had de naam geen betekenis en om
Katars mond speelde een bedachtzame glimlach: het Gouden Rijk haalde een groot deel van

214

zijn rijkdom uit de handel op zee. Wie kon zeggen welke gebieden hun schepen aanschouwd
hadden?
“Blijf waakzaam”, waarschuwde Alokh het gezelschap. “Het Vatnawold is oud en donker.
Nooit heeft de macht van de Landen dit woud omvat. Er bestaan geen geschriften over. Eens
we onder de bomen zijn, houden we het noordwesten aan.”
“En daarna?” vroeg Kriel angstig.
“De Oceaan”, zuchtte de Druïde. “Als de Zielen ons gunstig gezind zijn. Maar eerst
moeten we deze rotsen omlaag zien te komen.”
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De afdaling bleek zenuwslopend en kostte uren. De zon verlichtte de rotsen tot een
verblindend parelgrijs dat dodelijke misstappen uitlokte, maar in de vroege avondschemering
had de groep weer vlakke grond onder de voeten. In het woud weerklonken de eenzame
geluiden van nachtdieren: voor Kasheira het eerste bewijs van leven sinds ze — schijnbaar
jaren geleden — de Rots had verlaten voor een tocht doorheen dode landen, gevuld met
naamloze verschrikkingen.
De groenzwarte, bewegende schaduwen van het Vatnawold zetten aan tot voorzichtigheid
maar bewezen bovenal dat er nog iets bestond als een levende, ademende wereld, een plek die
— hoewel vervuld van eigen gevaren — nog niet aangetast was door de dreiging van Ann
Chrakh.
Althans tot vandaag. Ann Chrakh volgt ons, zoekt ons. Ook hier zullen de wezens van het Duister hun weg
vinden en verderf brengen.
Zwijgend baande het gezelschap zich een weg doorheen de dichte mengeling van dennen
en loofbomen. De stammen waren haast allemaal begroeid met een zacht mos dat ook een
groot deel van de bodem bedekte en elk geluid en elke beweging verzachtte.
Zo’n kwartmijl van de zoom van het woud was een reusachtige eik omgewaaid en de holte
die in de grond was achtergelaten door de losgescheurde wortels vormde een volmaakte
kampplaats. Voor het eerst sinds hun vertrek liet Alokh toe dat er een klein vuur werd
aangelegd, al had Kasheira niet het gevoel dat ze hier veiliger waren dan in de Vergeten
Gewesten.
Een geladen opwinding beheerste de gezichten rond de vlammen, alsof de afdaling naar
het Vatnawold bij elk het besef had losgeweekt dat ze de zekerheid van hun vorige leven
achter zich gelaten hadden.
Kasheira wierp af en toe een sluikse blik opzij naar Celrain. De spanning straalde haast
tastbaar van de Adun Luan af, alsof hij wachtte op een teken, een aanwijzing — maar van
wat?
Niemand van de anderen schonk Celrain enige aandacht, opgenomen als ze waren in hun
eigen stille wereld. Er werd niet gesproken en na het eten rolde iedereen zich in zijn deken
rond de sintels van het vuur. Celrain bood voor de zoveelste nacht op rij aan om de wacht te
houden en hij verwijderde zich.
Kasheira staarde nog lang naar de gloeiende houtdeeltjes, half verwachtend dat ze ineens
aan het dansen zouden gaan om hen te omsingelen, als de rode ogen van woudgeesten.
Ze hoorde Celrain bewegen, ergens achter haar, alsof hij onrustig ijsbeerde. Even hoopte
ze dat hij haar zou roepen, maar hij dacht natuurlijk dat ze sliep, dat ze niet doorhad dat er
iets aan de hand was. Kasheira rolde voorzichtig om en probeerde de omtrekken van de
magiër te ontwaren in de nacht. Het duurde even, maar dan zag ze hem plotseling toch,
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verraden door de flikkering van zijn zwaarden. Hij wachtte op iets. Maar waarom dat
zwijgen?
Voorzichtig werkte Kasheira zich los uit haar deken, vastbesloten de waarheid te weten te
komen.
Een zware hand op haar schouder hield haar tegen.
“Laat hem, meisje”, bromde Odrockx vlakbij haar oor.
“Wat er ook in zijn geest omgaat, hij is niet van plan het met een van ons te delen, zelfs
niet met jou.”
Kasheira wilde protesteren en de Wolfkrijger vertellen dat hij ongelijk had, dat Celrain
haar alles zou vertellen, maar verontwaardiging maakte snel plaats voor berusting. Als Celrain
met niemand sprak, was dat een teken dat niemand hem kon helpen.
En wat als hij toch hulp wilde? Zou hij dan Alokh opzoeken en niet haar? Maar hoe zou
ze hem helpen? Was het werkelijk daarom dat ze hem wou spreken? Wat wou ze van hem?
Bang voor het antwoord op die vragen, bang voor haar eigen gedachten en gevoelens, viel
Kasheira uiteindelijk in een onaangename, rusteloze slaap.
De kleine, bleke zon, half verloren in een hemel van melkwit en grijs, volstond nauwelijks
om de schaduwen te verlichten die dieper in het woud op het gezelschap wachtten. Ontelbare
poelen en meren, verbonden door kronkelige stromen, maakten het Vatnawold tot een waar
labyrint.
De groep vorderde slechts langzaam en elke beslissing over hun route werd zorgvuldig
afgewogen. Celrain hield zich de hele dag afzijdig, maar Kasheira besloot tot de avond te
wachten om hem te benaderen. Ze had die ochtend een paar woorden met hem gewisseld en
dadelijk had ze begrepen dat de gedachten van de Adun Luan elders waren, dat zijn
aanwezigheid bij de groep louter lichamelijk was — al hield hij zijn wapens steeds binnen
handbereik.
Door de langzame, kronkelige route was het moeilijk in te schatten hoeveel mijl ze die dag
aflegden. Hoewel ze pas halt hielden toen het blauw van de nacht was doorgedrongen tot de
diepste schaduwen van het woud, kon Kasheira zich niet van de indruk ontdoen dat ze
nauwelijks vooruitgang geboekt hadden.
Naast fysiek uitgeput was ze emotioneel leeg door rafelige theorieën over de Svartfels en
onzekerheid en verwarring telkens als ze aan Celrain dacht.
Zoals meestal aan het einde van een dagreis zat Kriel die avond bewegingsloos voor zich
uit te staren, soms zwijgend, soms angstig prevelend, hele redevoeringen vaak, maar zo stil dat
ze voor niemand verstaanbaar waren.
Katar oefende buiten de lichtkring een Vorm en Alokh was druk in gesprek met Odrockx
en Te’khal; een discussie over de situatie in het hoge Noorden.
Celrain zat naast Kasheira, zijn gezicht verborgen onder zijn kap.
“Spreek met me”, fluisterde ze.
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Haar woorden kwamen nauwelijks uit boven het sissende geknetter van halfdroog hout.
Celrain schudde eerst het hoofd, maar draaide zich toen naar haar toe.
“Ik heb ver gereisd”, fluisterde hij vanuit de schaduwen van zijn kap. “De weg die we
samen gekomen zijn, maar in omgekeerde richting, op zoek naar tekens.”
De gloed van zijn ogen was zwak, als stervende kolen, en hij greep Kasheira’s hand.
“Wat bedoel je — welke tekens? Ik begrijp het niet.” Kasheira vocht om de tranen tegen
te houden. Ze had de voorbije weken te vaak gehuild en ze schaamde zich.
“Slaap wat. Nog enkele uren.”
De Adun Luan stond op en liep zonder een woord het duister in.
Nog enkele uren — en wat dan?
Kasheira sloeg haar deken om, negeerde de blikken van de anderen en nestelde zich op de
grond met haar rug naar de vlammen. Ondanks de chaos in haar hoofd sliep ze toch, maar
toen ze wakker werd, viel er nog niets van de dageraad te bespeuren. Het Vatnawold was stil
in de nacht, een stilte die de eindeloosheid van de bossen en meren tastbaar maakte, en
Kasheira zat dadelijk overeind, haar zwaard in de hand.
Alokh, Odrockx en Te’khal sliepen vast, hun vormen onbeweeglijk rond de dode resten
van het vuur. Kriel en Katar waren verdwenen en ook Celrain viel nergens te bespeuren.
Kasheira wierp een laatste blik op haar metgezellen en verliet geluidloos het kamp.
Het was een heldere, blauwe nacht en Kasheira sloop van schaduw naar schaduw tot waar
de bomen uit elkaar weken en ze uitkeek over de zwartzilveren plaat van een reusachtig meer.
Ze bewoog zich behoedzaam tussen de brede, platte stenen langs de oevers, maar bevroor
toen ze stemmen hoorde.
Snel gleed ze in de richting van het geluid en dertig passen verder hield ze stil.
Kriel zat vlakbij het water tegen een dode boomstronk geleund terwijl Katar naar het
omliggende woud stond te staren.
“… geen gewone dronkaard.”
De stem van de zuiderling kwam Kasheira ongewoon opgewonden voor.
“Wat doe je hier eigenlijk? Waarom ben je niet in Westgard gebleven, bij Danakh? Je hebt
ons naar de burcht en de tunnels van Svartlack geleid, maar ik zie niet in wat je hier doet. Wat
weet Celrain over jou? Hij zou niemand zomaar in deze onderneming betrekken.”
Kriel wendde zijn hoofd en één ogenblik laaide er een licht op in zijn ogen — een licht dat
dadelijk weer doofde en plaats maakte voor gebroken zwart.
Kasheira snakte naar adem: wie was deze man? Wat had hem aan het drinken gebracht?
“Wie was je voor je je in Svartlack terugtrok, Kriel? Ik heb me laten vertellen dat niemand
zonder reden in dat dorp gaat wonen. Niemand kiest er zomaar voor om zijn dagen door te
brengen in de schaduw van de Dimskog.”
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Kriel schudde zijn hoofd en kromp in elkaar, een hoopje ellende, nog kleiner dan
gewoonlijk.
De Slangkrijger liep op hem af, maar de woorden van de dronkaard brachten Katar tot
staan.
“Heb je je nooit afgevraagd hoe het is — daarbuiten?”
“Waar heb je het over?” verwoordde de Slangkrijger Kasheira’s gedachten.
Toen zag ze dat Kriel naar boven staarde, naar het stralende, eindeloze donker boven hun
hoofden.
Ook Katar had het gemerkt.
“Bedoel je — bedoel je de sterren?”
“Natuurlijk… Heb je nooit nagedacht over de tijden voor de Grote Oorlog, over al die
werelden waar de mens geweest is, plaatsen die nu voor eeuwig verloren lijken, enkel omdat
oorlogen en legenden de kennis van onze voorouders hebben weggewist?”
Kriel klonk dronken, maar Kasheira wist dat niets minder waar was.
“Wist je dat de Ruimtecitadels een Altaar bezitten dat hun ziel bevat; een verzameling van
levende, denkende herinneringen?”
“Maar het zijn dingen”, wierp Katar voorzichtig op.
De dronkaard lachte bitter.
“Dingen, ja, maar dingen uit de tijd toen de mens onmetelijke kennis bezat. We begrijpen
hen niet langer, we weten niet wat hun doel is, waartoe ze in staat zijn, behalve sommigen —
sommigen, onder wie ook ik, vroeger.”
“Jij? Vroeger?”
“Ja, voor de dromen kwamen. Voor de schepen me dingen begonnen te tonen die ik
onmogelijk nog uit mijn geest kon bannen. Daarom vond je mij in Svartlack: ik wilde weg van
de herinneringen, weg van het Witte Licht.”
“De Kerk?”
“Ja. Zij beheersen haast alle Ruimtecitadels. Priesters doorkruisen de Landen, op zoek
naar kinderen met de gave om met de schepen te communiceren. Er wordt verteld dat de
Ruimtecitadels vanzelf vliegen en dat ze nog steeds de wegen tussen de sterren volgen die hen
duizenden jaren geleden werden opgelegd — allemaal leugens. De schepen weten,
herinneren, en wachten.”
“Ze wachten? Op wat?”
Kriel schudde geagiteerd het hoofd. Zweet parelde op zijn voorhoofd en met gejaagde blik
zocht hij het woud af.
Kasheira hield haar adem in, al leek het onmogelijk dat de man haar tussen de schaduwen
zou opmerken.
“Ik weet niet waarom ik jou zou vertellen…”
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Kriels woorden stierven weg, maar Katar gaf niet op.
“En nu? Wat doe je hier?”
“Ik weet het niet…”
De angst droop van Kriels stem en op dat ogenblik wist Kasheira dat de dronkaard maar
al te goed dacht te weten waarom Celrain hem had laten meekomen. Haar hart sloeg een tel
over.
De Profetie. De Tempel van de Eersten. De Poort Ishmai. Een Ruimtecitadel! De Tempel, of de Poort, of
allebei: ze zijn niet op aarde te vinden!
“Denk je dat we je nodig hebben?” stelde Katar de vraag. “Denk je dat de Tempel van de
Eersten niet op deze wereld ligt?”
Kriel antwoordde niet, maar de tranen liepen over zijn wangen.
“Wat als Celrain of Alokh je vertelt dat we een Ruimtecitadel moeten bemachtigen? Ben
je van plan opnieuw die — die dromen, of wat ze ook zijn, te trotseren?”
“Ja!” spat Kriel uit. “Ik ben als de dood voor wat ik zal zien, maar alles is beter dan dat
hopeloze bestaan in Svartlack. Eens je het contact ervaren hebt met een Ruimtecitadel…”
Kriel stond op en liep weg in de richting van het kamp.
“Kom maar tevoorschijn”, klonk Katars stem, net toen Kasheira eraan dacht Kriel te
volgen. Ze was niet verbaasd dat de Slangkrijger haar had opgemerkt, al was ze toch in haar
eer gekrenkt.
“Wat heb je gehoord?”
“Alles, of toch het belangrijkste. Was je achterdochtig aan het worden?”
“Ik weet graag met wie ik optrek, Sluierwezen.”
“Ik ook. Waarom ben jij hier, Katar? Ik dacht dat de Sterrenlezers van je volk je
opgedragen hadden bij Danakh te blijven.”
Er trok een schaduw over het gezicht van de soldaat.
“Toen ik Danakh zag na de strijd om Westgard, wist ik dat hij het niet zou halen. Ik kan
geen dode meester dienen. Bovendien geloof ik dat jij de reden bent waarom ik naar de
Landen gestuurd ben. De Aulan Drakh moet haar opdracht volbrengen. Ik moest weten wat
Kriels motieven waren om uit te maken of hij een bedreiging vormde.”
“Waarom nu pas? Waarom heb je hem niet eerder gevraagd waarom hij ons volgt?”
“Er is iets veranderd, Aulan Drakh. Er wacht iets op ons: een vijand, een vriend — de
dood? Geef toe dat Celrains gedrag ook bij jou vragen oproept. Hij vreest iets, Sluierwezen.”
Kasheira deed een paar passen naar Katar toe.
“De Afvalligen…”
Ze likte langs haar droge lippen, liet haar blik snel over het water en de bossen gaan, maar
zag nergens enige beweging.
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“Ze zoeken hem. Ze zoeken de krijger — hun voormalige broeder — die de verleiding van
Ann Chrakh verworpen heeft en die het pad volgt dat hij hoort te volgen. Ze ruiken hem en
ze zijn hongerig.
Ga terug naar het kamp”, besloot hij. “Vannacht gebeurt er niets. Ze zoeken en jagen,
maar ze zijn nog ver en onze sporen zijn vaag.”
“Ik heb genoeg geslapen. Ga jij maar.”
De zuiderling wilde een tegenwerping maken, maar Kasheira’s blik duldde geen
commentaar. Hij boog formeel en verdween.
Kasheira wachtte nog een aantal minuten voor ze zichzelf toestond te gaan zitten, haar
hoofd tussen haar handen. Haar hele lichaam schokte en het kostte haar elk restje
zelfbeheersing om te voorkomen dat ze het uitschreeuwde.
De Afvalligen.
Ze was nooit bang geweest. Waarom nu dan wel? Waarom die onredelijke angst? Ze wist
niet eens waartoe de Afvalligen in staat waren
Omdat je weet dat ze Celrain zoeken. Omdat je hem niet wilt verliezen.
“Kasheira.”
Haar zwaard lag tegen Celrains keel nog voor de Adun Luan er erg in had. Tranen
blonken in Kasheira’s ogen, maar ze knipperde ze weg en liet het wapen langzaam zakken.
“En?”
Meer verduidelijking had Celrain niet nodig.
“Ze komen. Eén van hen, tenminste. Hij is me gevolgd, al die mijlen… Het Thorsenwold,
de Dimskog, overal.”
“Waar is hij?”
“Aan de oostgrens van het Vatnawold. Hij heeft rust nodig: dit land behoort niet tot het
domein van het Duister. Het bevat nauwelijks bronnen van zwart mana. Maar we kunnen
hem niet voor blijven — enkel hopen dat het Volk van de Oceaan ons tijdig vindt. De
Afvallige weet enkel dat ik hier ben. Ik geloof niet dat hij van jouw bestaan afweet. De
Afvalligen zijn roofdieren, met één doel: de Adun Luan doden die Ann Chrakh weerstaan.”
Kasheira schudde haar hoofd: “Wat kan het mij schelen of hij van mijn bestaan afweet? Ik
wil dat jij blijft leven, jij, hoor je?”
Ze sloeg met een vuist tegen Celrains borst tot hij haar pols beetgreep. In het maanlicht
zag hij er anders uit, kwetsbaar, alsof zijn ondergang al bezegeld was.
“Blijf gewoon leven”, herhaalde Kasheira smekend.
Met een vlugge draai van haar pols bevrijdde ze zich uit zijn greep en in één beweging
trok ze Celrain tegen zich aan. Het duurde slechts een miniem ogenblik voor hij haar lippen
beantwoordde en hij zich naar de grond liet meevoeren.

221

Zonlicht filterde traag tussen de dennen door. Kasheira ging overeind zitten, Celrains
mantel om zich heen geslagen, zodat ze zich maar vaag bewust was van de koude die van over
het meer werd aangevoerd.
“Celrain?”
Het bleef stil in het woud en haastig trok Kasheira haar kleren aan. Het was koud zonder
de mantel, maar ze lachte toen de Adun Luan plotseling van tussen de bomen verscheen. Hij
had haar mantel bij zich.
“Je bent naar het kamp geweest?”
Hij knikte, glimlachend op de manier die Kasheira zich herinnerde van hun eerste
ontmoeting, een paar weken — nee, een leven geleden. Kasheira voelde zich rood worden en
dankbaar nam ze de mantel aan.
“Weten ze…”
De Adun Luan trok zijn eigen mantel aan.
“Niet van mij. Maar ze zien veel.”
Hij legde een hand tegen Kasheira’s wang en kuste haar.
Kasheira had nooit iemand anders gekust — niet echt gekust, en dus wist ze niet hoe het
hoorde aan te voelen, maar dit was… anders, wist ze bijna zeker. Ze kon zich nauwelijks
voorstellen dat mensen dezelfde heerlijke energie uitstraalden als dit wezen — als een Adun
Luan.
“Wat nu?” vroeg ze ademloos.
“We gaan door, net zoals we anders gedaan zouden hebben. We moeten. Naar Norfang, in
de hoop dat we daar antwoorden zullen krijgen, en dan…”
“Weg van de aarde? Is het daarom dat Kriel mee is?”
“Ik denk het wel. Ik geloof niet dat de Tempel van de Eersten of de Poort Ishmai tot deze
wereld behoren.”
“Dus toch…”
Kasheira werd helemaal koud toen de grauwe werkelijkheid van hun situatie tot haar
doordrong.
“Wat heeft het dan nog voor zin?”
Celrain hurkte bij haar neer.
“Ik heb deze opdracht nooit gewild, Celrain, maar toch heeft ze mij bij jou gebracht.”
“Ben je zeker dat je ze niet gewild hebt — dat je liever je leven had doorgebracht bij het
Schemerbroederschap, zonder te weten wie of wat je werkelijk bent?”
“Nee, dat is het niet, enkel — welk einde mij ook wacht, het zal donker zijn, donker en
onverwacht, en —”
“Zeg zulke dingen niet…”
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“Nee, onderbreek me nu niet, alsjeblieft. Ik weet dat er nog meer geweld komt en dat er
geen rust meer zal zijn voor ons…”
Tranen glommen in Kasheira’s ogen, maar ze ging door.
“Dit is zo onwerkelijk: we zijn blijkbaar niet meer dan wapens tegen Ann Chrakh: jij de
laatste van jouw volk, ik de laatste van een groep magiërs waar niemand iets over afweet.”
“Is het enkel dat wat ons samenbrengt?”
Kasheira schudde heftig het hoofd.
“Nee. Je hebt me overweldigd van bij onze eerste ontmoeting. Ik heb altijd gevoeld dat je
oprecht was, dat je om me gaf — al was het maar omdat ik deel was van de profetie.”
“Aanvankelijk misschien…”
“Wanneer is dat dan veranderd?”
“Sneller dan ik wilde toegeven. In het kamp van de Doodsmagiër… Ik dacht dat ik
gewoon de voorspellingen gehoorzaamde toen ik je wegstuurde, maar later besefte ik dat ik
zelf niet wilde dat jou iets overkwam.”
“Dat zul je niet altijd kunnen voorkomen.”
Toen Kasheira opstond, leek het Celrain alsof de schaduwen van het woud haar van
overal trachtten in te sluiten, als voorboden van een onbekende doem.
“Laten we gaan”, zei Kasheira, maar de Adun Luan hield haar nog even tegen.
“Ik dacht niet…” begon de Adun Luan, “nee,” herbegon hij: “het is nooit bij me
opgekomen. Wat er ons ook nog te wachten staat, ik denk niet dat dit — vannacht — ooit
eerder gebeurd is. Ik wist zelfs niet dat het mogelijk was, of dat mijn gevoelens…”
Zijn stem stierf weg, en dit keer was het Kasheira die hem kuste.
“Ik geloof je. Kom, voor we de rest een reden geven om ons te zoeken.”
Celrain sprong overeind, maar slaakte een gedempte pijnkreet terwijl hij met beide
handen naar zijn hoofd greep.
“Hij is in beweging”, hijgde hij. “Hij heeft onze geur opgevangen. Vindt het Volk van de
Oceaan ons niet voor het vallen van de avond, dan moeten we hem onder ogen komen. Snel
— ren!”
Ze renden — hijgend, met getrokken wapens, hun laarzen soppend in de vochtige
mosgrond van het akelig stille woud. Een naargeestige nevel doordrenkte de bossen en hij
schonk Kasheira het gevoel een droom te herbeleven die ze zo snel mogelijk had willen
vergeten.
Kriel was de eerste die achterop raakte, maar al snel werd duidelijk dat ook de anderen
Celrains verschroeiende tempo onmogelijk konden volgen.
“Dit is nutteloos”, gaf de Adun Luan toe. “Ik wacht onze achtervolger op terwijl jullie —”
“Geen sprake van!” wierp Kasheira tegen.
223

Celrain foeterde, maar kon slechts volgen toen Kasheira naar rechts zwenkte en de groep
zich een weg baande door een dichte chaos van kreupelhout. Een korte helling bracht hen
naar een afgeplatte heuveltop met wat lang gras en een ring van gladde, schijfvormige stenen.
Het zicht op de omgeving werd beperkt door een macabere sluier van mist die steeds nauwer
om de heuvel heen drong.
De leden van het gezelschap gingen instinctief dichter bij elkaar staan, nauwelijks
ademend, luisterend en zoekend naar een teken van het ding dat hen achternazat.
“Daar…” wees Kriel met een beverige vinger.
Op één punt rafelde de nevel uit elkaar om een wezen te onthullen dat een incarnatie
vormde van elke menselijke angst.
De Afvallige was lang, minstens zeven voet, maar hij — het? — leek geen vaste vorm te
bezitten: het was alsof het wezen in verschillende universa tegelijk bestond, met overal een
andere gedaante — een wankele, groteske structuur waarvan het gezelschap nu de waanzin
kon aanschouwen. Heel even had de Afvallige veel weg van een mismaakte versie van Celrain,
met witte, knokige vingers, ogen als zwarte poelen en een lang, gescheurd gewaad dat
flapperde in een onbestaande wind, maar toen verschoof het beeld en werd het gezelschap
met onverholen minachting aangestaard door een half menselijk, half demonisch iets dat op
zijn beurt verschrompelde tot een wit, lijkachtig wezen dat nog het meeste gelijkenis vertoonde
met een gigantische, misgroeide embryo.
Welke vorm de Afvallige ook aannam, hij torste altijd hetzelfde wapen: een bijl met een
lang, zwart gevest en een dubbel, gekarteld blad, voorzien van koperen tekens die onmogelijk
door een menselijke beschaving bedacht konden zijn. Onderaan liep het gevest uit op een
benen pin waaraan een halfvergaan hoofd geregen was — een hoofd waarvan de trekken
opvallend veel gelijkenis vertoonden met die van Celrain.
De Afvallige lachte smakelijk bij het zicht van de figuurtjes op de heuvel. De
veranderingen die Ann Chrakh had doorgevoerd in zijn lichaam maakten dat hij slechts een
wankel beeld bezat van dit universum, maar levende wezens stonden duidelijk afgetekend,
laaiend rood en geel, toortsen in een wereld van grijze schimmen.
Zeven wezens waren het die hem opwachtten. Eén van hen, een kleine, ongewapende
man, was verwaarloosbaar: de Afvallige rook zijn angst en verheugde zich op het spel dat hij
na het gevecht met hem zou spelen.
Twee anderen waren krijgers: een kleine, baardige mens met bijlen en een mager wezen
met een pantser dat ook als wapen diende. Bedreven soldaten naar de maatstaven van hun
volk, maar niet meer dan dat.
De glimlach van de Afvallige verbreedde toen hij de Druïde zag: wijs en krachtig, maar
oud. Hij had veel tijd in boeken doorgebracht, had te lang het vuur van het gevecht moeten
missen. Hij zou tijd nodig hebben om zijn bezweringen te vormen, en dat was precies wat de
Afvallige hem niet zou geven.
Het magere, bleke wezen naast de Druïde was gevaarlijker: de drager van een zeldzame
macht, een wezen dat deels in een wereld stond waar zelfs Ann Chrakh geen gezag had: de
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wereld van wat de levenden de Zielen noemden. De Afvallige wist dat hij snel met dit wezen
zou moeten afrekenen.
De laatste mens van de groep intrigeerde hem nog meer: een jonge vrouw, duidelijk
ervaren in de weg van het zwaard, maar vervuld van een kracht die de Afvallige onmogelijk
kon vatten. Heel even voelde het wezen de sporen van een zwakke emotie die hij lang geleden
had onderdrukt. Hij wist dat hij snel te werk zou moeten gaan, maar hij wilde haar niet dood.
Waarom wist hij niet, maar deze vrouw was kostbaar en hij wilde meer over haar te weten
komen.
Uiteindelijk bleef de blik van de Afvallige rusten op het wezen dat hem naar deze plek
gevoerd had: het eigenlijke doel van zijn reis. Een Adun Luan — de laatste, als hij zijn jongere
broeders mocht geloven. Hij was krachtig — Akhdar brandde beschuldigend in de rune op
zijn voorhoofd — maar jong, onbetekenend naast de Afvallige: de overlevende van duizenden
tweegevechten en veldslagen.
Doelbewust begon hij de heuvel op te lopen, de reusachtige bijl moeiteloos draaiend van
de ene hand in de andere.
“Kom dan.”
De vrouw reageerde als eerste — wild en onstuimig, ook al schreeuwde de Adun Luan dat
ze achter moest blijven.
Hij wil haar beschermen.
Een golf van opwinding greep de Afvallige aan. Zodra hij had afgerekend met de anderen,
zou de vrouw hem alles vertellen wat hij wilde weten. Met monsterlijke snelheid bracht Ann
Chrakhs dienaar zijn wapen in de aanslag.
Celrains waarschuwing had nauwelijks zijn lippen verlaten toen Kasheira, Odrockx en
Katar zich op de Afvallige stortten.
“Nee!” Geen van hen maakte een schijn van kans en nog voor Celrains zwaarden uit de
schede waren, lag elk van de drie al roerloos op de grond — als echte beginnelingen
bewusteloos geslagen door het gevest van de bijl.
De Adun Luan begreep dadelijk dat de Afvallige hen in leven wou houden voor achteraf.
Schreeuwend stormde hij vooruit. Hij dook en voelde hoe het blad van de bijl zijn mantel
doorkliefde. Verder rollend haalde hij uit naar de enkels van het wezen dat ooit zijn broeder
geweest was. Hij doorsneed huid en vlees, al deerde dat de vijand niet in het minst, en dadelijk
was Celrain weer overeind.
“Celrain, weg!”
Te’khals zwarte dolken waren overal tegelijk, nu eens bij de keel van de Afvallige, dan
weer stekend naar zijn buik, maar altijd wist de krijger van Ann Chrakh weg te dansen. Zijn
tegenaanval kwam zo snel dat Te’khal nauwelijks de tijd had om hem te ontwijken. De
bovenhandse slag van de Afvallige miste de Sluiper op een duimbreed en het blad van de bijl
verdween haast volledig in de grond.
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Te’khal zag zijn kans schoon en prevelde enkele woorden die een kille wind
teweegbrachten — een teken dat hij de macht van zijn volk aansprak.
Celrain stevende opnieuw op de vijand af, maar hij werd dadelijk in de verdediging
gedwongen toen de Afvallige zijn wapen lostrok en hij de Adun Luan op een haar na miste
met een feilloze diagonale slag.
“Te’khal!”
De Afvallige onderbrak zijn beweging niet, maar hij veranderde zijn greep op het wapen
en volgde dadelijk met een neerwaartse houw die Te’khals arm net onder de schouder
doorkliefde. Bloed fonteinde uit de wonde terwijl de Sluiper krijtend om zijn as tolde en tegen
de grond sloeg.
“Nee!”
Celrains wervelwind van slagen dreef de Afvallige achteruit, tot een bevelende stem achter
het tweetal de strijd verlamde.
“Achteruit!” dreunde Alokh tot Celrain.
De Druïde rees boven de vechters uit, een rijzige figuur, tien voet hoog en volledig gehuld
in een pantser van groenglimmend hout. Alokhs gezicht — als het tenminste nog Alokh was
— ging schuil achter een roodbruine helm met lange, fijne trekken die niet menselijk waren
maar toch geen angst aanjoegen.
Het meest indrukwekkend was echter het zwaard van de Druïde: een slank, bladvormig
lemmet van rijkelijk bewerkt zilver zat vast aan een gekromd, zwarthouten gevest dat Alokh
met beide handen vastgreep. Het wapen was haast zo lang als de gepantserde krijger zelf,
maar hij hanteerde het met verbazingwekkende lichtheid.
“Je bent een smet op het oppervlak van deze planeet”, ging het enorme wezen verder, de
stem nauwelijks nog herkenbaar als die van Alokh. “Een smet die weggewassen hoort te
worden!”
De klap waarmee het zwaard insloeg op de bijl van de Afvallige was zo hevig dat Celrain
achteruit geslingerd werd.
De dienaar van Ann Chrakh week echter geen duimbreed en nu begon ook zijn gedaante
in omvang toe te nemen. Na een paar ogenblikken rees hij op zijn beurt uit boven de Druïde;
een massieve, inktzwarte verschrikking in de vorm van een vierarmige Demon, volledig
ingekapseld in staal en met een bijl in elke klauw.
Celrain kroop overeind, het ongeloof in zijn ogen duidelijk leesbaar. De golven van zwart
mana die de Afvallige uitwasemde, brachten zijn maag in opstand en het kostte de Adun Luan
elk restje zelfbeheersing om niet te braken.
Dit kon eenvoudigweg niet. Hoe sterk de Afvallige ook was, zijn lichaam kon een
dergelijke gedaanteverandering nooit lang aanhouden zonder zichzelf op te branden.
Alokhs groengepantserde incarnatie werd intussen echter steeds verder achteruit gedreven.
Het zilveren zwaard danste een onmogelijk snelle dans, stekend, houwend en verdedigend,
maar de wervelwind van vier rondmaaiende bijlen bleek te veel. Houtsplinters spatten van
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Alokhs harnas af en de bewegingen van de Druïde haperden, alsof hij niet langer in staat was
de krijgergedaante te handhaven.
Schreeuwend, zijn zwaarden helblauw brandend door Akhdar, schoot Celrain op de
vechtenden af, maar dit keer was het Alokhs stem in zijn hoofd die hem tegen de grond sloeg.
“Wacht!”
De wereld explodeerde in een wit licht en de Adun Luan proefde bloed.
“Alokh…nee…”
“Hij offert zich op”, daagde het Celrain. “Hij weet dat hij noch de Afvallige nog lang in
staat is het gevecht op die manier voort te zetten.”
Kermend, nog steeds verblind, kroop Celrain overeind.
Het duurde onmogelijk lang voordat de nevel in zijn hoofd wegtrok en hij zag nog net hoe
de Afvallige zijn bijl uit Alokhs gespleten borstkas sleurde.
De Druïde, terug in zijn vertrouwde menselijke gedaante, braakte bloed en stortte in.
“Alokh?”
Een hele tijd gebeurde er niets, tot Celrain besefte dat de Afvallige hem stond aan te
kijken. Het wezen was niet langer de machtige Demon, maar ook het afstotelijke, steeds
wisselende uiterlijk was verdwenen — vervangen door een donker, mager wezen in een
versleten zwarte mantel, een verlopen aanfluiting van wat een Adun Luan hoorde te zijn.
Melkwitte ogen rustten hun minachtende blik op Celrain in een schaamteloze, beschuldigende
uitdaging.
“Pak aan!”
Pijn vlamde op in Celrains handen bij elk contact tussen zijn zwaarden en de wrede,
bebloede bladen van de bijl, maar ziedend van woede dwong de Adun Luan zijn vijand in de
verdediging.
Zwarte splinters sprongen van de bijl af en het zwarte mana stroomde uit talloze kleine en
grotere wonden uit het lichaam van de Afvallige.
Te laat kwam het bij Celrain op dat ook dit slechts een voorspel was, dat het wezen
tegenover hem misschien verzwakt was door Alokh, maar dat hij nog lang niet aan het eind
van zijn krachten was.
Plotseling, alsof hij een onzichtbare grens bereikt had, week de Afvallige niet verder
achteruit. De lucht voor Celrain werd dik, geleiachtig, en het kostte hem alle moeite om te
verhinderen dat zijn zwaarden hem uit de hand gesleurd werden. Een doordringende lucht
verlamde de Adun Luan, de geur van graven die geopend werden, en opeens stond het
nutteloze van zijn strijd hem glashelder voor ogen.
Waarom strijd leveren tegen wat altijd geweest was en altijd zou zijn? Waarom Ann
Chrakh bevechten — de macht die de essentie vormde van chaos, verval en dood, de enige
constanten in het universum? Waarom vasthouden aan de zielige resten van een gebroken
magie en een taak volbrengen die opgedragen was door wezens uit een vergeten tijdperk, een
tijdperk waarvan de laatste overblijfselen al eeuwen geleden tot stof waren vergaan?
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“Arme, kleine dwaas. Je hebt geen idee van de dingen die Ann Chrakh biedt — van de
dingen die ik gezien en ervaren heb. Wat betekent deze wereld — deze beschaving van
hulpeloze wilden en barbaren?”
Planeten stevenden op Celrain af en raasden voorbij als speelgoed: klein, onbetekenend,
bewoond door eindeloos verschillende levensvormen die allemaal krampachtig probeerden het
hoofd boven water te houden, wetend dat ze gedoemd waren om vroeg of laat ten onder te
gaan in oorlogen, vuur of ijs.
En altijd wachtte Ann Chrakh, zonder besef van tijd, goed, kwaad, zonder grenzen of
beperkingen…
“Leugens!”
Een steek van pijn rukte het beeld weg en daar was de Afvallige — maar ook niet, want
opnieuw probeerde het wezen de vorm aan te nemen van een Demon. Zijn gedaante
vervormde, scheurde en vertrok, maar toen was hij er weer: vierarmig, zwart, rook opstijgend
uit zijn ogen en zijn monsterachtige muil.
“Goed dan”, siste Celrain.
Hij sloot zijn ogen en reikte naar binnen, omlaag, steeds dieper, in een plaats waar hij
eeuwen kon ronddwalen in het tijdsmoment waarin de Afvallige één enkele stap zette. Hij
gleed door trappenhallen van wit marmer, langs reusachtige beelden van stenen wachters in
alle mogelijke vormen en over bruggen zonder reling die diepten overspanden die geen
levende ziel ooit onderzocht had. De runen van Akhdar zocht hij — de Eerste Runen —
tekens die de oorsprong vormden van al wat was en die enkel terug te vinden waren in de
diepste hallen van de Adun Dantra, de tijdloze tombe van de Adun Luan; tekens die niemand
zich kon inprenten omdat hun macht te groot was om willekeurig gehanteerd te worden.
Moeiteloos duwde Celrain de dubbele deuren open die naar de Schacht leidden en
urenlang zweefde hij omlaag door het schemerende halfduister van de diepste regionen van de
rotswereld, tot beneden hem het diafragma verscheen — anderhalve mijl in diameter en
volledig bestrooid met blauw stof.
In één ononderbroken beweging tekende de Adun Luan in het stof een exacte kopie van
het teken dat in zijn voorhoofd gegrift stond, maar dat nu volkomen gedoofd was. Het blauwe
stof verdween zodra hij het aanraakte en het diafragma draaide geluidloos open toen Celrains
vinger de laatste kromming van de rune voltooide.
De ruimte waarin hij neerdaalde, was er een van vuur en inktzwart duister — een grillige
onderwereld zonder eind waar vloeibare steen kolkte en siste in brandende, rokende rivieren,
hier en daar verstoord door rotszuilen die als eenzame, stille eilanden uittroonden boven de
hitte en de chaos. Eén eiland trok de aandacht van de Adun Luan en daarheen was het dat hij
zich liet meevoeren door de hete luchtstromen die heersten in de spelonken.
“Welkom.”
Hij wist dat het wezen dat hem groette niet echt bestond, dat het slechts een
verpersoonlijking was van de wil van Akhdar om hem te helpen te vinden wat hij zocht. De
Adun Luan boog voor de zwart ingezwachtelde, vaag menselijke gedaante en hij stond toe dat
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het wezen zelf de pagina’s omsloeg van het boek dat centraal op het eiland lag opengeslagen
op een lage, zevenhoekige steen.
“Stop”, beval hij zodra de gewenste pagina bereikt was, al wist ook het wezen wat hij
zocht. Het kostte hem slechts een fractie van een seconde om zich de juiste rune in te prenten
en nog veel minder lang om terug te keren naar de plek die hij zopas verlaten had.
De Afvallige was niet meer in staat om zijn aanval te onderbreken — ook niet toen de
kleine Adun Luan voor hem plotseling een verzengend licht uitstraalde en plaats maakte voor
een wezen dat minstens net zo hoog was als hijzelf, uitgerust met een zilverblauw pantser dat
als vloeibaar kwik rond zijn lichaam kolkte.
De Afvallige boorde zich in zijn vijand en bracht de vier bijlen tegelijk omlaag. De wapens
tuimelden echter uit zijn klauwen toen het zilveren wezen zijn nek in een verbrijzelende greep
nam en hem met een onmogelijke kracht van zich af slingerde. Razend van woede richtte de
Demon zich opnieuw op, net op tijd om door een getande vuist doorboord te worden. Zwart
bloed klokte uit zijn buik en de Demon wankelde terwijl een zwak gerochel uit zijn keel
opwelde. Het zilveren wezen had geen ogen of mond, maar toch voelde de Demon de ogen
van de Adun Luan op zich; toch hoorde hij de vervloekingen die Akhdar over hem afriep.
Akelig beheerst raapte de Adun Luan een bijl van de Demon op en met één enkele slag
spleet hij de linkerschouder van zijn vijand tot halverwege de borstkas.
Zwart mana gutste met zo’n kracht uit het stervende lichaam van de Demon dat de krijger
van Akhdar achterovergeblazen werd. Het duurde lang voor Celrain zich kreunend overeind
hees en hij afwezig vaststelde dat hij opnieuw was wie hij altijd geweest was.
Goede Zielen, wat als het niet zo geweest was — voor eeuwig opgesloten in dat levende harnas, als een
onstuitbare incarnatie van Akhdars wil —
Ook het lichaam van de Afvallige was tot zijn oorspronkelijke gedaante teruggekeerd. De
bijl had hem haast volledig doormidden gehouwen en Celrain staarde met weerzin naar het
verderf dat Ann Chrakh doorheen de eeuwen teweeggebracht had in het lichaam van de
voormalige Adun Luan. Hij sleurde de massieve bijl los uit de verminkte resten en de
aanraking van het afstotelijke wapen deed hem ontwaken uit de roes van het gevecht. Nu pas
bemerkte hij de roerloze lichamen om hem heen en met een woordeloze kreet rende hij naar
Kasheira.
Hij knielde bij de jonge vrouw en kuste haar toen ze zacht kreunde en iets onverstaanbaars
mompelde.
Hol, pijnlijk gekerm deed hem overeind schieten en naar de andere kant van de heuvel
stormen.
“Te’khal…nee…”
De Seira Tairakh leefde nog, zijn ogen overschaduwd door pijn en een wrede doodsstrijd.
Bloed sijpelde tussen de vingers door die Te’khal om de stomp van zijn rechterbovenarm
geklemd hield.
Celrain scheurde een reep los van zijn mantel en hij bond de stof zo strak mogelijk om de
arm van de Sluiper.
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“Het komt goed”, verzekerde hij de man, hopend dat zijn stem niet al te erg beefde.
“Celrain — Nee, Alokh!”
Kriels stem brak en Celrain zag hem doelloos weglopen tot hij een eind verder op zijn
knieën zakte en braakte.
“Odrockx!”
De Wolfkrijger kreunde en zat langzaam overeind. Zijn ogen werden groot toen hij Alokhs
lichaam zag.
“Doe de anderen bijkomen!” riep Celrain.
“Alokh, hij —”
“Vergeet Alokh, het is te laat!”
De woorden klonken Celrain wreed in de oren, maar het was de waarheid. Alokh was
dood en tenzij ze snel iets ondernamen, was Te’khal hetzelfde lot beschoren. Branden, dat was
al wat erop zat: de wonde dichtschroeien met de macht van Akhdar. Maar eerst moest ze
worden gezuiverd.
“Ik heb water nodig!” brulde Celrain tegen niemand in het bijzonder.
“Hier, vers van de rivier.”
Zonder omkijken nam hij de waterzak aan en snel reinigde hij de gruwelijke wonde van
aarde, gras en ander vuil. Zijn handen beefden en Celrain vroeg zich af of hij de energie
bezat om zijn macht al opnieuw aan te spreken.
Geen twijfel. Er mocht geen twijfel zijn.
Pas toen hij de waterzak naast zich op de grond wierp, besefte hij dat hij nooit bij iemand
van het gezelschap een zak gezien had van zwart leer, bewerkt met rode spiraalpatronen.
Tegelijk daagde het hem dat hij de stem niet herkend had van degene die hem het water
gegeven had.
Met een schreeuw sprong Celrain overeind, maar de groep mannen en vrouwen die hem
vanaf respectabele afstand stond aan te kijken, elk gesluierd en gekleed in gewaden van een
ruwe, grijze stof, leek niet in het minst van plan hem aan te vallen.
Een van hen, een vrouw die bijna net zo lang was als hijzelf, deed een paar passen naar
voren en knoopte haar sluier los. Een massieve vlecht van hazelbruin haar, versierd met talloze
roze en grijze schelpen, viel tot halverwege haar rug. De vorm van haar zeegrijze ogen
herinnerde Celrain aan Kasheira, maar deze vrouw was extreem mager, de pezen en botten
van haar gebruinde gelaat duidelijk afgelijnd, alsof de elementen alles weggevreten hadden
dat niet absoluut noodzakelijk was.
“Mijn naam is Atu’a”, sprak de vrouw met een zwaar accent in de taal van de Landen. “Ik
ben Golvenlezer van het Volk van de Oceaan, gestuurd als gezant om Alokh en de zijnen te
helpen — al vrees ik dat we te laat gekomen zijn.”
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De beboste oevers gleden stil en donker voorbij, zonder enig teken van leven, maar vol van
een latente dreiging. Dit was hun tweede dag aan boord van de Ta’unlass, Atu’a’s schip, een
dag die ongetwijfeld een droevig einde zou kennen. Alokh was dood en Te’khal stervende. Ze
hadden de Druïde begraven op de plek waar hij gevallen was: iedereen was het eens geweest
dat een man als hij in het woud hoorde te rusten, op een plek waar zijn mana de rotsen en
bomen kon voeden.
Celrain wendde al zijn kennis aan om Te’khal te redden, al wist Kasheira vrijwel zeker dat
het een vergeefse strijd was. De Sluiper zag er zo mogelijk nog witter en magerder uit dan
anders en hij was zelden bij bewustzijn. Volgens Katar voelde Celrain zich schuldig omdat hij
de Afvallige niet alleen te lijf gegaan was en weigerde hij daarom Te’khal op te geven.
Odrockx hielp de Adun Luan, samen met Shoa’va, de genezer van het schip, maar als
Celrains macht niet in staat was de Seira Tairakh te redden, wat dan wel?
Een beweging tussen de bomen, een vogel die klapwiekend uit het groen tevoorschijn
schoot, en alweer was Kasheira’s hand op weg naar haar zwaard.
Niets. Het was niets.
Kasheira wist dat Celrain de Afvallige gedood had. Ze had met haar eigen ogen gezien
hoe hij de resten van het verachtelijke wezen verbrand had en hoe hij met een bezwering zijn
as in rots gevat had, maar dan nog… Onheil bezwangerde de lucht als zwavel en vulde
Kasheira’s mond met een walgelijke smaak. Rusteloos beende ze het dek op en neer, de
Svartfels nu eens in haar ene, dan weer in haar andere hand.
Ook Kasheira’s directe omgeving was niet van geruststellende aard: de Ta’unlass was het
meest lugubere vaartuig dat ze ooit gezien had. Het schip was zo’n honderd voet lang, vaag
amandelvormig, en het was volledig opgetrokken uit beenderen en huid, de bruinwitte en
zwarte resten van wezens die het Volk van de Oceaan onderdanig benoemden als de Groten.
Meer was Kasheira tijdens haar korte verblijf aan boord nog niet te weten gekomen, maar
ze kreeg het gevoel dat het schip niet zomaar een ding was, dat de Groten perfect hoorden en
begrepen wat er aan boord besproken en gedaan werd.
Om niet in de problemen te komen op de smalle en bochtige waterwegen van het
Vatnawold had de bemanning de zeilen en masten van de Ta’unlass volledig ingeklapt. Aan
elke zijde van het vaartuig staken tien roeiriemen het water in: lange, slanke botten die aan het
uiteinde een V vormden waartussen een dun vlies gespannen was. Aanvankelijk had Kasheira
het een wansmakelijk ontwerp gevonden, maar nu gaf ze toe dat de roeiriemen het schip snel
en efficiënt door het water stuwden.
Een tien voet lange, omhoog gerichte klauw sneed wit als een parel de rivier open aan de
boeg, terwijl op het achterdek drie bemanningsleden een complex systeem van hendels
bedienden en zo de vaarrichting van het schip bepaalden met opmerkelijke nauwkeurigheid.
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Behalve Atu’a en Shoa’va sprak geen van de bemanningsleden een woord met de reizigers,
en de Golvenlezer was de enige die zich ooit zonder sluier vertoonde.
Atu’a kwam de benen trap op die van het roeiersdek naar het bovendek voerde en ze
voegde zich bij Kasheira. De Golvenlezer was een vrouw van weinig woorden en ook dit keer
duurde het lang voor er iets gezegd werd.
“Je brengt veel tijd alleen door”, merkte ze ineens op.
“Zo kan ik beter nadenken.”
Atu’a knikte, en weer volgde er een stilte.
“Waar breng je ons heen?” vroeg Kasheira uiteindelijk.
De Golvenlezer antwoordde niet, maar concentreerde zich op de voorsteven van het schip
en op de eindeloze dennenscharen langs de oevers.
“De Westelijke Oceaan. Je kunt je onmogelijk voorstellen welke inspanningen Alokh
geleverd heeft om de hulp in te roepen van mijn volk. Het is deels daarom dat hij — dat de
Afvallige te sterk voor hem was.”
Eindelijk wendde ze zich tot Kasheira en de woorden die volgden waren van staal, geladen
met een dreiging die het bloed verkilde.
“De vijand die jou wacht, is een Oud Kwaad, een Kwaad dat al bestond nog voor de
eerste mens een stap op deze wereld gezet had. Verlies dat nooit uit het oog.”
“Dat weet ik”, antwoordde Kasheira opstandig, maar toch werd het een ogenblik zwart
voor haar ogen.
Een schip, groter dan een planeet, een en al steen, met miljoenen zuilen, spitsbogen,
torens en kantelen, voorzien van beelden, ruwe voorstellingen van krijgers: de bron van de
oerangst van de mens. Het was er altijd geweest, altijd en nooit, in een tijd en op een plaats
voor tijd en plaats betekenis kregen, rotsvast, zeker van zijn eigen on-bestaan, zijn niet-leven.
En toch… ooit was er iets veranderd, ooit en ergens. Er was een plaats ontstaan, een echte
plaats, anders dan het niets waar deze burchtplaneet zich bevond, en dan was er meer
ontstaan, steeds meer, een keten van creatie waar geen eind leek aan te komen.
En toch zou het eindigen, niet zoals het begonnen was, niet in een flits, maar langzaam,
een wrede, bloedige doodsstrijd.
“Zie je het nu?”
Kasheira greep met een hand de reling vast om te voorkomen dat ze viel. De Svartfels
brandde en toen ze haar hand opende zag ze nog net hoe de runen in de steen doofden.
“Wat weet jij over het Duister?” vroeg ze ademloos. “Welke kennis bezit het Volk van de
Oceaan?”
“Wij volgen de leer van de Groten, maar het is een gevaarlijke leer, vol met zaken die
elders vergeten zijn, vaak met reden. In zijn oproepen noemde Alokh jou Aulan Drakh,
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Sluierwezen: een naam die voorkomt in onze geschriften, net zoals de beeltenis van hij die
Celrain heet, het wezen met de kristallen ogen. Wij zullen je helpen je opdracht te volbrengen,
wat die ook mag zijn.”
“Wist ik het zelf maar”, mompelde Kasheira terwijl Atu’a van haar wegliep.
Te’khal stierf op de avond van de tweede dag.
Enkel Odrockx was bij hem in zijn kajuit, maar de Wolfkrijger weigerde te vertellen wat de
Seira Tairakh hem in zijn laatste ogenblikken had meegedeeld. Hij bracht Te’khals lichaam
naar het achterdek en bleef de hele nacht bij de dode zitten, fluisterend in de taal van de
Clans.
“Te’khal hoort in het eeuwige ijs begraven te worden”, zuchtte hij de volgende ochtend.
Odrockx’ roodomrande ogen vertelden Kasheira dat hij gehuild had. Zelf worstelde ze
met gemengde gevoelens: ze had Te’khals karakter gehaat, maar ook hij had alles gegeven om
de vijand te bestrijden en haar en Celrain te beschermen.
“Het wordt winter”, ging Odrockx verder. “Die troost heeft hij tenminste: binnen enkele
weken zal het Vatnawold misschien wat op de IJswouden lijken — al is er geen vergelijking
mogelijk met de Bergen van de IJsgod.”
Uiteindelijk werd Te’khal begraven aan de voet van een statige blauwe den, zo’n
honderdtal voet van het water af. De dolken van de Seira Tairakh gaf Odrockx aan Katar.
“In het Noorden laten we niets verloren gaan”, verklaarde hij. “Te’khal zou gewild hebben
dat zijn wapens ook na zijn dood nog het werk deden waarvoor ze gesmeed waren.”
Een drietal bemanningsleden was samen met het gezelschap van boord gegaan, en Atu’a
trad naar voren. Ze plaatste een hand op de stapel platte rotsen die het graf van de Sluiper
aanduidde en sprak een paar woorden in een vloeiende, zangerige taal. De twee andere leden
van haar volk, een man en een vrouw, herhaalden de woorden. Tot Kasheira’s verbazing
blonken er tranen in hun ogen.
De Golvenlezer zag haar blik en schonk Kasheira een droevige glimlach.
“Het Volk van de Oceaan kent de Seira Tairakh, kind. Net zoals wij, zijn zij met weinigen:
elke dood betekent een zware slag. Kom, laten we terugkeren naar het schip. Dit is een
droevige plek, en de weg naar de Oceaan is nog lang.”
Een paar uur later maakte de doolhof van nauwe waterwegen, meren en poelen plaats
voor een majestueuze rivier, minstens een halve mijl breed en afgezet met rotspieken die zo’n
dertig voet van de oever op regelmatige afstanden oprezen uit het water. Een ijzige wind
waaide strak vanuit het oosten en Atu’a gaf bevel het schip zo snel mogelijk naar het midden
van de stroom te sturen. Daar werden de roeiriemen ingetrokken en met verbazingwekkende
snelheid ontvouwde de bemanning drie masten, elk opgebouwd uit een bot met een omtrek
van wel tien voet, dat zich zes voet boven het dek splitste in twee zacht gekromde takken.
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Heel even leek het alsof er boven het schip drie reusachtige vogels verrezen, maar toen
schoten, dankzij een systeem van kabels en katrollen, drie zeilen de hoogte in: dunne, haast
doorzichtige huiden, dieprood geschilderd en voorzien van zilveren slingerpatronen die
voortdurend veranderden door het spel van de wind.
Het vaartuig won dadelijk aan snelheid en de woudzee van het Vatnawold raasde aan de
ogen van de opvarenden voorbij.
“Vaarwel”, fluisterde Kasheira tot Alokh en Te’khal.
Nu meer dan ooit besloop haar het gevoel onafwendbaar af te stevenen op een onbekend,
angstwekkend einde. Het grijs van het water vormde een droefgeestige weerspiegeling van de
winterhemel en van haar eigen gedachten.
“Sneeuw”, mompelde Odrockx met verlangen in zijn stem.
Kasheira’s ogen bleven rusten op Celrain, die naast de Wolfkrijger met glazige blik naar
de hemel stond te turen.
“Gaat het?” vroeg ze.
De Adun Luan antwoordde niet, maar kwam naast haar aan de reling staan. De bijl van
de Afvallige had hij op zijn rug vastgegespt: de zilveren zwaarden waren verloren gegaan in
het gevecht met de Afvallige en Celrain had zich het wapen van zijn duistere broeder
toegeëigend.
“Het is gesmeed voor de Afvalligen”, had hij verklaard. “Hoe kan ik hen beter te lijf gaan
dan met hun eigen wapens?”
De schedel van de dode Adun Luan had hij begraven op de heuvel, maar nog was de bijl
niet volledig verlost van Ann Chrakhs invloed: Kasheira merkte dat Celrain moeite had om
het wapen te hanteren, alsof het zijn handen schroeide, al had hij gezworen dat hij de wil van
het ding zou breken.
“Het gaat”, kwam Celrains aarzelende antwoord na lange tijd.
Voorzichtig sloeg hij een arm om haar schouder.
“Denk je dat ze ons werkelijk zullen helpen Norfang te bereiken?” vroeg Kasheira
fluisterend. “Atu’a vertelt niet alles. Ik wilde dat ik wist wat ze achterhoudt, en waarom.”
“Niet omdat ze dingen wil achterhouden. Wel omdat ze bang is te veel te vertellen en zo
de wetten van de Groten te overtreden.”
“De Groten…”
“Geduld is niet echt aan jullie besteed.”
Kasheira en Celrain draaiden zich om, geërgerd omdat Atu’a hen ongemerkt had weten te
benaderen. Een spottende glimlach speelde om de mondhoeken van de Golvenlezer.
“We reizen naar een eiland — het Eiland: een andere naam heeft het niet. Weet dat het
van daar niet ver reizen is naar Norfang, of waar je ook heen wilt. Toch niet voor iemand als
jij.” Haar ogen boorden zich in die van Kasheira, die de blik van de Golvenlezer onbewogen
beantwoordde.
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“Een eiland in de Oceaan?” vroeg ze ongelovig. “Hoe kunnen we — ?”
“Je zult het zien. Geloof me. Maar we hebben dringendere zaken om ons mee bezig te
houden: kijk daar.”
Het tweetal volgde Atu’a’s vinger in de aangegeven richting en in de verte, zo’n halve mijl
voor het schip, verrezen op beide oevers de resten van wat eens een versterkte stad geweest
was: half weggerotte aanlegsteigers en muren van ruwe, onbewerkte rotsblokken, tot honderd
voet hoog daar waar ze niet waren ingestort. Tussen de boomtoppen staken massieve,
zeshoekige torens omhoog, inktzwart en schijnbaar gehouwen uit één enkele steen. Aan de
aanlegsteigers waren kleine doorgangen in de muren, maar toen het schip erlangs voer, bleken
ze allemaal ingestort te zijn.
“Verval, of een verdedigingsmechanisme”, mompelde Katar nadenkend.
“Het laatste”, antwoordde Odrockx onheilspellend. De Wolfkrijger rustte met beide
armen op één van zijn bijlen en wierp de muren donkere blikken toe.
“Deze plek is dood. Te’khal had ons kunnen vertellen wat hier gebeurd is.”
“Carthgaon”, fluisterde Atu’a.
“Wat?”
“De naam van deze plek. Ooit was dit een grootse stad, maar ze is eeuwen geleden van
het leven beroofd.”
“Ben je langs deze weg het Vatnawold binnengevaren?” vroeg Celrain, een noot van
opwinding in zijn stem.
“Nee, we zijn kleine waterwegen gevolgd, maar deze stroom biedt ons een snellere uitweg
naar de kust.”
“We hadden nooit deze weg moeten nemen”, mompelde Celrain, onhoorbaar voor
iedereen behalve Kasheira.
Het schip was nu halverwege de langgerekte muren. De stroom was beginnen te
versmallen en zelfs het magere beetje zonlicht dat de wolken wist te trotseren, liet het nu
afweten.
Kasheira hield haar adem in en merkte dat ze niet de enige was: alle geluiden van het
schip klonken haar plotseling onmogelijk luid in de oren. Ook de wind verslapte en de
snelheid van het schip daalde gevoelig.
“Roeiers!” siste Celrain tot Atu’a.
De Golvenlezer leek even te willen protesteren, maar gaf toen een woordeloos bevel aan
een van de bemanningsleden. De man schoot onmiddellijk de trap af naar het benedendek en
even later ontplooide het schip zijn roeiriemen, als een enorm insect dat zich uitrekt.
Een van de vrouwen bij het stuurmechanisme slaakte een kreet van afgrijzen en iedereen
spurtte dadelijk naar het achterdek.
Glijdend kwam Kasheira tot stilstand, haar ogen groot van ongeloof: achter het schip —
hoe ver was onmogelijk te bepalen, want afstand leek opeens beroofd van elke betekenis —
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was de rivier verdwenen. Nee, corrigeerde Kasheira, hij was niet verdwenen, maar werd
versluierd door een ander beeld, een immense hal met hoge spitsboogvensters die uitkeken op
een inktzwarte hemel vol sterren, meer sterren dan Kasheira ooit had gezien tijdens de
helderste nachten in de wouden van Taranslang.
Wat echter het meeste haar aandacht trok, was het ding dat centraal boven de zwarte vloer
van de hal zweefde: een tuig dat haar vaag deed denken aan een vleugelloze libel, wel
driehonderd voet lang en volledig opgebouwd uit houten segmenten die naadloos in elkaar
pasten.
Net toen Kasheira dacht dat ze mensen zag, of wezens die op mensen leken, verwaterde
het beeld. In plaats van de hal verscheen er een landschap van grijze, gespleten rots onder een
hemel waar het zwart van de nacht aan stukken gereten werd door rode striemen, alsof
iemand het universum gegeseld had. Het landschap was ontdaan van elke vorm van leven en
Kasheira voelde een koude die haar tot het bot verkleumde. En toch… ergens tussen de
groeven en spleten bewoog iets, onzichtbaar, een kwaad dat enkel kon overleven op een plek
als deze.
Ook al wist Kasheira dat Celrain en de anderen naast haar stonden, toch voelde ze zich
alleen, een eenzaamheid die dieper stak dan ze ooit ervaren had en die tranen van
machteloosheid losmaakte.
Iemand schreeuwde iets in de verte en langzaam, heel langzaam, vervloog het beeld van
de doodswereld tot het volledig oploste in het water van de rivier.
“Fascinerend…”
“Celrain…?”
De Adun Luan had een uitdrukking op zijn gezicht die Kasheira nooit eerder gezien had,
een vreemd soort opwinding die haar bang maakte.
Met wat enkel omschreven kon worden als terughoudendheid ontsnapte het schip eindelijk
aan de schemering tussen de immense muren. Pas toen de laatste aanlegsteiger een kwartmijl
achter hen lag en de Ta’unlass opnieuw in de greep was van de wind, liet Atu’a de roeiriemen
intrekken.
“Wat was dat?” hijgde Katar. “Celrain?”
Kasheira greep de hand van de Adun Luan vast, maar het duurde nog zeker vijf minuten
voor hij ontwaakte uit de trance waarin hij verkeerde.
“Een doorgang. Een wankele, onstabiele verbinding tussen werelden; een willekeurige
scheur in de structuur van het heelal…”
“Wat kan zoiets veroorzaken?” vroeg Odrockx.
“Oorlog. Oorlog tussen magiërs met een ongekende macht.” Celrain huiverde zichtbaar
toen hij een laatste blik wierp op de muren en torens van Carthgaon. “Wie weet hoe deze plek
aan zijn einde gekomen is.”
“Onze geschriften vertellen ons niets over de dood van Carthgaon”, zei Atu’a.
Celrain schudde het hoofd.
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“We hadden nooit deze weg mogen nemen.”
Bij het vallen van de avond kwam er een abrupt einde aan het Vatnawold: bomen
maakten plaats voor grasland dat op beide oevers wijd uitwaaierde zodat er een brede, diepe
vallei ontstond. De nacht bracht ook de eerste sneeuw: dikke, wild wervelende vlokken die het
zicht tot een paar voet herleidden. Atu’a gaf opdracht het anker uit te werpen: een nachtelijke
reis door een onbekende vallei in dichte sneeuwbuien bleek zelfs voor de Golvenlezer geen
haalbare kaart.
Celrain was niet blij met de beslissing. Hij bracht de nacht door op het achterdek, de
reusachtige bijl in beide handen, terwijl hij tevergeefs probeerde met zijn blik de storm te
doorboren.
Het duister bracht echter geen onheil en de ochtend toonde een stille, omzwachtelde
wereld, bijtend koud door de wind die nu strak vanuit het noordoosten blies.
Odrockx’ optimisme ging de hoogte in: hij was de hele tijd op het voordek te vinden en
dronk elk detail in van de steeds dieper wordende kloof waar ze doorheen voeren. Katar leek
het minst gelukkig van het gezelschap. De Slangkrijger gaf toe dat hij nooit eerder sneeuw had
gezien en hij was duidelijk blij met de dikke mantel die hij van Alokh had gekregen.
De dag was een paar uur oud toen Odrockx een opgewonden kreet slaakte. Iedereen, zelfs
Kriel, die nauwelijks aan dek geweest was sinds hun vertrek, rende naar het voordek.
“De Westelijke Oceaan”, meldde Atu’a trots. “Slechts weinigen van de Landen hebben
ooit het water aanschouwd dat wij onze thuis noemen.”
Het gezelschap snakte hoorbaar naar adem toen de rivier verwijdde tot een trechter van
meer dan een mijl breed. De besneeuwde oevers rezen aan beide kanten op tot meer dan
duizend voet, tot ze ineens wegkromden zodat het schip door de wind uitgespuwd werd in de
oceaan: een verwoestende eindeloosheid van vaal groen en blauw onder een dichte, grijze
sneeuwhemel.
De lucht, intens, zuiver en zilt, deed Kasheira’s ogen tranen. Alles wat ze ooit gezien had,
van de Speren van de Hemel tot de uitgestrekte wouden en valleien van de Landen, leek klein
en beperkt naast dit oerwater.
Het schip leek te beseffen dat het op bekend terrein kwam en nam haast ogenblikkelijk toe
in snelheid.
“Alle zeilen bijzetten!” beval Atu’a luidkeels.
Dadelijk kropen zes bemanningsleden de masten omhoog langs nauwkeurig uitgesneden
hand- en voetgrepen. Het leer van hun laarzen liet hen toe de fijne richels te omklemmen met
hun tenen en in een mum van tijd zaten ze tussen de zeilen. Met indrukwekkende precisie
ontvouwden ze aan elke zijde van de V-vormige hoofdmasten een bijkomende mast. Kabels
en katrollen zoemden en zes nieuwe huiden verdrievoudigden het zeiloppervlak.
“Vasthouden!” waarschuwde Atu’a net op tijd.
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Het schip schoot vooruit met een schok die volgens Kasheira minstens één van de masten
had moeten afbreken. Het vaartuig gaf echter geen krimp en joeg door het water als een
enorme skeletvis, met zijn klauw golven klievend als bestonden ze niet.
Atu’a beval een westelijke koers en al snel begonnen de klippen achter hen te vervagen tot
een wazige, onregelmatige lijn, verloren in het dichter wordende grijs. Het duurde niet lang
voor de snijdende wind vergezeld ging van dichte sneeuwbuien. Behalve Odrockx kroop
iedereen weg in zijn mantel, al ging niemand benedendeks.
Kasheira voelde zich gezuiverd door de eindeloosheid en de koude, alsof de gruwelen van
de reis en de verliezen die ze geleden had in een ander, scherper licht kwamen te staan.
“Neem wat rust”, raadde Atu’a de groep aan, anderhalf uur nadat de laatste sporen van
land achter hen verdwenen waren. “Houdt deze wind aan, dan bereiken we morgenochtend
het Eiland.”
Beneden ervoer Kasheira dat het schip zich op zee heel anders gedroeg dan op de rivier:
de nauwe gangen, zoals alles opgetrokken uit beenderen en huiden, boden nergens een blik op
de buitenwereld, en het onverwachte rollen van het schip bracht haar behoorlijk van de wijs.
Ze was blij toen ze veilig en wel Celrains kajuit bereikte.
“Wat staat ons op dat Eiland te wachten?” vroeg ze toen iedereen binnen was en Katar de
zwarte huidflap dichttrok die de ruimte afsloot.
Celrain wuifde de vraag weg.
“Ik kan enkel denken dat het iets te maken heeft met de “Groten”.”
Kasheira sloeg met een vuist op de benen richel waarop ze zat. “Je denkt niet dat de
Groten de wezens zijn aan wie deze botten toebehoren?”
“Nee. Ik denk dat de Groten de wezens waren — bewoners van andere werelden, wellicht
— aan wie het Volk van de Oceaan zijn kennis te danken heeft. Misschien waren de eigenaars
van deze beenderen de oorspronkelijke bewoners van een wereld die de Groten
koloniseerden.”
Er volgde een lange stilte, enkel gebroken door het sporadische gekraak van het schip en
wat gedempte geluiden van de bemanning.
“Bewoners van andere werelden.”
Kasheira’s mond voelde kurkdroog aan.
“Goede Zielen, waarin zijn we verzeild geraakt?”
“Je bent niet zeker van dit alles”, merkte Katar op.
“Nee. Maar het is de meest aannemelijke uitleg die ik kan bedenken. Ik stel voor dat we
Atu’a’s raad opvolgen en slapen.”
“De Afvalligen”, merkte Odrockx op terwijl hij opstond en naar de uitgang van de kajuit
liep. “Worden we gevolgd?”
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“Ze zullen de jacht niet opgeven”, siste Celrain. “Komt het tot een gevecht, laat mij dan
het werk doen. Je weet niet waartoe ze in staat zijn. Onthoud dat het geen mensen zijn, maar
Adun Luan die Akhdar uit hun lichaam gebannen hebben om Ann Chrakh toe te laten.”
“Zoals je wilt”, antwoordde Katar beslist. “Maar we zullen niet onvoorbereid zijn.”
Het begon als een paar onduidelijke vlekken, zwevend in de mengeling van licht en mist
waaruit de oceaan de volgende ochtend leek te bestaan.
“Het Eiland”, fluisterde Atu’a eerbiedig.
Het duurde nog enkele minuten voor de vlekken vaste vorm begonnen aan te nemen:
grimmige zwarte rotsen die tweehonderd voet loodrecht oprezen uit de golven en waarop
kleine, verweerde bomen troonden met wortels die als slangen om de pieken kronkelden.
Sommige van de rotsen waren niet meer dan eenzame zuilen, gedoemd om vroeg of laat
weggeveegd te worden door het geweld van de Golven, maar de massieve stenen muur
waarop het schip afstevende was minstens twee mijl breed en hoger dan de andere rotsen.
“Het Eiland”, knikte Katar betekenisvol.
“Je kent deze plek?” vroeg Kasheira zonder haar ogen af te halen van het dreigende
schouwspel.
“De schepen van het Gouden Rijk reizen ver — naar plaatsen waar geen kaarten van
bestaan en waar de sterren anders zijn. Er doen vele verhalen de ronde, al houden de
zeevaarders hun meeste gedachten voor zich.”
Kasheira luisterde maar half. Zweet liep langs haar rug omlaag en gedachteloos speelde ze
met de Svartfels.
“Dit is de plek”, hijgde ze.
“Wat?”
Celrain boog zich naar haar.
“Dit eiland, het is meer. Het is niet zomaar een hoop rotsen in de oceaan…”
Kasheira kneep haar ogen dicht en toen zag ze het: de Svartfels, draaiend om zijn ene,
dan om zijn andere as. Runenpatronen lichtten op, doofden en vervormden: een betekenisvol
patroon dat schepping teweegbracht. Geen wapen van Ann Chrakh, maar een terugkeer naar
de oorsprong van de steen: een Artefact, ontworpen door de Aulan Drakh, de Sluierwezens…
“Zeilen reven!”
Ogenblikkelijk was het beeld verdwenen.
“Dit is de plek, Celrain…”
Kasheira’s mond zakte open toen ze zag hoe dicht ze het eiland genaderd waren en hoe
erg ze zich vergist had in de schaal van de dingen. Wat ze aanvankelijk beschouwd had als
grillige rotsen, waren in werkelijkheid duizenden onleesbare schrifttekens, elk minstens zes
voet hoog.
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Atu’a stuurde de Ta’unlass angstwekkend dicht bij de rotsen, tot Kasheira ervan overtuigd
was dat de Golvenlezer hen te pletter wilde doen slaan. Ook Celrain en de anderen weken
verschrikt achteruit, maar dan gleden ze plotseling een gigantische stenen tunnel in, zo
volmaakt één met de rotswand dat hij van buitenaf totaal onzichtbaar was.
“Ongelooflijk…” mompelde Odrockx.
De tunnelwanden versterkten de klank van zijn stem en achter hem klonk gedempt gelach.
“Niet ongelooflijk, Wolfkrijger. Enkel een zorgvuldig ontworpen verdedigingsmechanisme om
wezens te ontmoedigen die deze plek willen schenden.”
Atu’a liet de besturing van het vaartuig weer over aan haar bemanning. Ze vervoegde het
gezelschap op het voordek en knoopte haar mantel los. Net voor de rotsen de laatste resten
licht opslokten, zag Kasheira dat de Golvenlezer onder het verhullende kledingstuk het
vreemdste pantser droeg dat ze ooit gezien had: een bruingouden harnas van overlappende
schubben, als de huid van een reptiel.
Het volgende ogenblik werd alles in duisternis gehuld en Kasheira greep instinctief naar
haar wapen.
“Maak je geen zorgen”, verzekerde Atu’a haar. “Het is niet mijn bedoeling jullie om te
brengen in de donkere buik van de aarde.”
Een paar minuten lang was enkel het zachte klotsen hoorbaar van water tegen rotsen.
“Daar!” fluisterde Kriel plotseling met half verstikte stem.
Een constante, goudoranje gloed vulde de tunnel voor hen.
“Vuurkristallen”, fluisterde Celrain.
“Slechts één van de vele giften van de Groten”, antwoordde Atu’a.
De gloed verleende haar pantser een demonisch aspect en ze wierp een vragende blik op
de Adun Luan.
“Ook waar ik vandaan kom, bezitten we dergelijke stenen.”
Een zachte, gelijkmatige stroming dreef het schip vooruit en de tunnel versmalde gestaag,
tot de rotsen maar een paar voet van de romp verwijderd waren.
Kasheira hield haar adem in toen ze aan de eerste kristallen voorbijgleden: minstens tien
voet hoog waren ze, half ingebed in de rots en uitgehakt of gegroeid tot langgerekte vormen,
als versplinterde reuzenzwaarden.
De kleuren, van melkwit tot dieprood en bijna paars, gingen op een verleidelijke manier in
elkaar over en Kasheira had de onweerstaanbare drang de kristallen aan te raken. Ze reikte
voorzichtig over de reling, verbaasd over de manier waarop het intense licht de botten van
haar handen door de huid liet schemeren. Warmte overspoelde haar, traag en slaperig als een
zomeravond, en ze slaakte een kreet van protest toen Atu’a haar achteruittrok.
“De giften van de Groten zijn verleidelijk”, vermaande de Golvenlezer haar. “Raak hen
niet aan en vergeet hen zodra je het Eiland verlaat.”
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Op dat ogenblik kwam er een einde aan de tunnel en het schip voer een kleine baai in, net
groot genoeg om een vijftal schepen te laten aanmeren. Van een aanlegsteiger was echter geen
sprake: de kale oevers bestonden uit gitzwarte steenschilfers die uitgroeiden tot rotsblokken
naarmate ze verder van het water lagen.
“Goede Zielen…”
Steeds verder in het rond reikten de rotsen en steeds hoger rezen ze op, een kom vormend
van minstens twee mijl in diameter en driekwart mijl diep. De hemel boven de kom was een
en al dreigende, asgrauwe wolken waar geen zon doorheen kon breken, maar het
ontzagwekkende geheim van het Eiland stond duidelijk afgetekend in de grijze schemering.
De wand tegenover de tunnel werd haast helemaal ingenomen door een dubbele deur,
gehakt uit één enkele, parelgrijze steen, tweehonderd voet hoog en volmaakt glad. Een
eenvoudig teken was centraal in de deur uitgesneden: een ring, in twee verdeeld door een
spleet tussen beide deurhelften van nauwelijks vier voet breed.
Een pad leidde van het water omhoog naar de voet van de deur, tussen twee rijen van
zwarte zuilen die als oude tanden opstaken uit de bodem.
“Ik ken deze plek”, kreunde Kasheira terwijl ze steun zocht bij Celrain.
Verwarde beelden flitsten aan haar voorbij, te snel om er iets van te begrijpen. Het waren
geen beelden uit haar leven, al was ze er rotsvast van overtuigd dat het herinneringen waren.
“De Aulan Drakh.”
Het was alsof ze een sleutelwoord gesproken had: de Svartfels werd warm in haar hand,
de runen straalden en elke vezel van Kasheira’s lichaam eiste dat ze door die monsterachtige,
dubbele deur stapte.
“Als de Groten het willen, zul je aan de andere kant van de deur je bestemming vinden”,
zei Atu’a.
“En wat als dat niet zo is?” vroeg Odrockx achterdochtig, maar Kasheira luisterde niet
naar hem.
“Als de Groten het willen…”
Nee, wie ze ook geweest waren, de Groten waren niet langer hier. Zij konden haar niet
tegenhouden. De enige die dat wel kon…
Ikzelf.
De Sluierwezens… Zij hadden de deur niet uitgehakt, maar zij waren hier wel als eersten
gekomen. Zij hadden de eerste doorgang gemaakt: een doorgang naar andere plaatsen, veel
plaatsen, en ze hadden dingen meegebracht.
Het maakte niet uit. Zij was de laatste Aulan Drakh, en deze plek behoorde haar toe.
“We moeten gaan”, sprak Kasheira beslist. Ze liep naar een touwladder die op het dek lag
opgerold en liet hem langs de romp zakken.
Celrain hield haar tegen toen ze een been over de reling wilde zwaaien.
“Ben je zeker van wat je doet?”
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“Ja”, lachte Kasheira. “Geloof me, Celrain, voor het eerst sinds mijn vertrek uit de Rots
ben ik zeker van wat mij te doen staat: deze plek is deels het werk van wezens zoals ik, van
Aulan Drakh. Ik moet die deur door, en hoe sneller, hoe beter.”
Ze draaide zich nog één keer om naar Atu’a.
“Bedankt omdat je Alokh geloofde”, zei ze oprecht.
“Geen dank, Sluierwezen. Ik heb je al verteld dat ook wij de vijand vrezen die jou wacht
— maar dit keer zal de leer van de Groten ons niet van de ondergang kunnen redden.”
“Wanneer heeft die leer jullie dan wel gered?” had Kasheira willen vragen, maar dadelijk
vormde het antwoord zich: de Grote Oorlog.
Het reptielachtige pantser, het magere, haast skeletachtige gezicht en de leeftijdsloze ogen
van de Golvenlezer… Maar dit was niet het moment om vragen te stellen. In één beweging
zwaaide Kasheira beide benen over de reling en behendig klom ze langs de touwladder
omlaag.
Het schip lag vlakbij de oever aangemeerd en door zich af te zetten tegen de romp landde
Kasheira op het droge.
De anderen volgden en dadelijk ging Kasheira de groep voor, het pad op dat naar de
immense deur leidde.
Toen ze tussen de eerste van de rijen zwaardachtige stenen doorliepen, werd Kasheira zich
bewust van een gefluister dat vanuit de verte kwam. Ze keek een paar keer vluchtig in het
rond, maar zag niets opvallends, en ook Celrain en de rest gaven niet aan dat er iets mis was.
“Ga door”, klonk het in Kasheira’s geest. “Deze plek is je niet vijandig gezind — enkel
achterdochtig.”
Vlakbij de deur zwol het gefluister aan tot een ware storm: het waren geen stemmen meer,
maar wel de geluiden van de levende aarde zelf: zeeën die met hun geduldige oermacht
aanbeukten tegen rotsen, bergketens die traag en onvermoeibaar omhoog braken en magma
dat siste en kolkte in de diepste kloven van de wereld.
Anders dan de rest van het gezelschap betrad Kasheira de nauwe, inktdonkere doorgang
zonder ook maar even te vertragen. Het geraas in haar hoofd verdween onmiddellijk en
maakte plaats voor stilte en volmaakte duisternis: er viel geen spiertje licht doorheen de
deuropening.
“Celrain? Odrockx?”
Het duurde even voor zachte, gedempte voetstappen de aanwezigheid van de anderen
bevestigden. Celrains ogen en de rune in zijn voorhoofd lichtten flauw op, maar ze verlichtten
niets van de omgeving.
“Ruik je dat?”
“Oud,” snoof Odrockx, “deze plek is oud.” Het metalen gerinkel van zijn bijlen schalde
luid in de leegte.
“Maak je geen zorgen”, echode Kasheira Atu’a’s woorden toen ze de duisternis van het
Eiland waren binnengevaren.
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“Ik hou niet van die geur, dat is alles”, gromde de Wolfkrijger. “Het doet mij te veel
denken aan een tombe.”
“Dat is het niet,” verzekerde Kasheira hem, “maar je hebt gelijk: het is oud…”
Ze tastte in het donker en nam Celrains hand beet.
“Grijp elkaar vast”, beval ze.
“Waarom? Wat ben je van plan?”
“Volg mij.”
Niemand sprak een woord, ook Celrain niet, alsof de duisternis hen verlamd had.
Was zij dan als enige vervuld van de magie van de plek, van de rijkdom die er latent
aanwezig was?
“Je hand is warm”, merkte Celrain zacht op.
“Voel je het dan niet?”
Natuurlijk niet. Zelfs voor een Adun Luan was deze plek een vraagteken — voor iedereen,
behalve voor de Aulan Drakh.
“Vertrouw me.”
Kasheira liet Celrains hand los.
“Blijf staan. We zijn ver genoeg gekomen.”
“Ver genoeg om wat te doen?”
Kriel klonk zo mogelijk nog banger dan gewoonlijk.
“Om naar Norfang te gaan”, klonk het zelfverzekerd.
Kasheira greep de Svartfels met beide handen beet en sloot haar ogen. Eén deel van haar
bewustzijn wist perfect wat haar te doen stond, terwijl het andere begreep dat ze enkel
handelde vanuit de herinnering van een ander, de herinnering van een Aulan Drakh die net
zoals zij op deze plek gestaan had, met exact dezelfde bedoelingen, maar met een volledig
begrip van zijn macht.
Het maakte niet uit. Hij was Aulan Drakh. Zij was Aulan Drakh. Welk belang had tijd, of
identiteit?
“Nu.”
Klik.
De segmenten van de Svartfels kwamen los te staan van elkaar en met zekere bewegingen
draaide Kasheira nu eens een slag naar links, dan twee slagen naar rechts, geleid door de
warmte van de runen.
“Dit is het. Dit is zoals het hoort te zijn.”
Kasheira wist niet of ze nog steeds in de ruimte op het Eiland waren, maar één
ondeelbaar ogenblik stond het gezelschap centraal in een eindeloos gewelf, omgeven door
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tienduizenden skeletten van onmogelijk veel verschillende wezens, sommige niet groter dan
een mens, andere te overweldigend om in woorden te vatten.
Ver achter de skeletten bewogen dingen en Kasheira dacht dat ze muren zag van
jadegroen, maar het beeld was alweer verdwenen en vervangen door zwart en een gevoel van
gewichtloosheid.
“Proef de macht die in jou is, Aulan Drakh.”
Een stekende pijn, en Kasheira sloeg met een kreet voorover terwijl de Svartfels uit haar
handen glipte.
Stemmen schreeuwden in doodsstrijd en veraf weerklonk een zwaar, gestaag dreunen.
Kreunend rolde Kasheira om en dadelijk werd ze overeind getrokken door twee mannen
met strijdbijlen.
Het gezicht dat haar aankeek was dat van een oude man, vol littekens en halfverborgen
onder een donkerrood gelakte punthelm met gouden hoorns.
“Aulan Drakh?”
“Dat is ze”, klonk Celrains stem ergens achter Kasheira.
De krijger leek even te aarzelen, maar boog toen diep.
“Welkom in de citadel van Ayrrath, de Eerste Stad van het Oude Volk.”
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“Norfang. Het is ons gelukt”, was al was Kasheira kon denken terwijl ze door de citadel
liepen. Een paar keer struikelde ze van vermoeidheid, maar altijd was Celrain er om haar
weer op de been te helpen.
Ze mocht geen zwakte tonen. Niet hier.
“De Stormduider verwacht u.”
Meer had de oude krijger niet gezegd. De man was duidelijk gespannen. Hij had de twee
andere krijgers vooropgestuurd en hij wierp voortdurend argwanende blikken achterom
terwijl hij het gezelschap in ijltempo door lage, brede gangen leidde, volledig uitgehakt in
diepgrijze, onbewerkte rots. Spaarzame toortsen verspreidden hier en daar wat licht maar
duisternis overheerste, terwijl in de verte het zware dreunen en de gedempte geluiden van
strijd bleven aanhouden. De route steeg gestaag en draaide en keerde voortdurend, zonder
één keer uitzicht te bieden op de buitenwereld.
Deuren waren er wel, klein en massief, het houtwerk afgezet met koperen runen.
“Het schrift van de IJswouden”, fluisterde Odrockx opgewonden, maar niemand schonk
de Wolfkrijger enige aandacht.
Het gezelschap sloeg een scherpe hoek om en ineens nam het volume van de
oorlogsgeluiden immens toe. De gang eindigde abrupt en Kasheira staarde met open mond
naar wat er zich zo’n driehonderd voet beneden haar afspeelde: Norfang. Het Oude Volk. De
Legers van het Duister.
Kasheira keek slechts, overweldigd als ze was door de veelheid en de wreedheid van wat ze
zag. De groep bevond zich op een bastion middenin de massieve rotscitadel waarrond de
volledige stad gebouwd was. Nee, verbeterde Kasheira zichzelf: de stad was één met de rots,
een ontzagwekkende creatie, deels menselijk en deels natuurlijk — of het resultaat van
angstwekkende oermagie; een stalagmiet van steen en staal in de witte eindeloosheid van
Norfang. De hemel was breder, zo ver naar het noorden, en Kasheira had de indruk dat haar
blik de halve wereld overspande — een wereld van monsters en dood.
Beneden spoelden de horden van Ann Chrakh als zwarte lava tegen de poorten en muren
van Ayrrath.
Afgrijzen welde in Kasheira op bij de aanblik van de groteske wezens die rennend,
glijdend en kruipend vanuit het noorden kwamen aanzetten langs brede, modderige wegen.
Zwepen knalden, bevelen werden geschreeuwd in talen die Kasheira kippenvel bezorgden en
boven alles weerklonken de kreten van stervende mensen en beesten.
In tegenstelling tot de verdedigers bezat Ann Chrakh geen zware belegeringstuigen:
Kasheira keek ongelovig hoe duizenden en nog eens duizenden mannen, vrouwen, Demonen
en alle mogelijke andere wezens zich willoos opofferden om een paar voet terrein te winnen.
Tientallen immense katapulten en kruisbogen regenden vanaf muren en torens rotsblokken,
vuur en pijlen ter grootte van boomstammen neer op de aanvallers. De projectielen eisten zo’n
zware tol dat geen menselijk leger, hoe gedisciplineerd ook, ooit de aanval zou voortzetten.
245

Maar de troepen voor de muren waren niet menselijk.
“Een leger van de angst”, mompelde Odrockx vol weerzin. “Het lijkt wel alsof de
duivelsverhalen van mijn volk waarheid geworden zijn.”
“Hoe lang is deze strijd al aan de gang?”
“Drie dagen. Ann Chrakh stuurt hen. Wij slaan hen terug. Zo is het altijd gegaan. Maar
niet alles is zoals het was: de Demonen zijn sterker en de aanvalsgolven volgen elkaar steeds
sneller op.”
De soldaat wierp een korte blik op Kasheira, die nog steeds geconcentreerd de slachting
gadesloeg.
“Er zit geen patroon in”, fluisterde ze. “Hoe kunnen ze ooit hopen op zo’n hersenloze
manier de stad in te nemen?”
“Wie kan de geest doorgronden van de Heren van de Eindtijd? Maar het is niet aan mij
om daar meer over te zeggen: we moeten ons haasten.”
“Bedankt voor je ijver, Tyral, maar wij nemen het wel van je over.”
De oude soldaat verstijfde en Kasheira dacht dat ze hem een verwensing hoorde inslikken.
In de gang achter hen wachtte een eenheid van twaalf soldaten, elk schijnbaar
onaantastbaar in zijn rode pantser en voorzien van een bijl, een strijdhamer of een
slagzwaard. Hun aanvoerder was een vrouw van middelbare leeftijd in een lang, grijs gewaad.
Haar haren waren wit en hingen sluik omlaag tot haar onderrug en haar gezicht vertoonde de
eerste rimpels.
“Vrouwe Gyan.”
Tyral boog nederig het hoofd.
“Had ik geweten —”
“Laat maar, soldaat. Ga terug naar je post en wees gerust in de wetenschap dat de Aulan
Drakh in goede handen is.”
Gyans ogen hadden de groenblauwe kleur van de zee en haar blik was zo intens dat zelfs
Celrain naar adem snakte.
Haar gezicht deed Kasheira denken aan Atu’a, maar deze vrouw was minder mager en
haar trekken spraken van zelfgenoegzaamheid en een diep ingewortelde ambitie.
“Geen magiër”, wist Celrain dadelijk, “maar wel een vrouw die de kunst verstaat om
anderen rond haar vinger te draaien.”
Tyral gaf onmiddellijk gehoor aan het bevel en Gyan wendde zich tot Kasheira. “Als jullie
zo vriendelijk willen zijn ons te volgen? De Stormduider wacht.”
Het was geen uitnodiging, maar ook geen bevel: Gyan bracht slechts feiten aan, alsof wat
ze vertelde eigenlijk al gebeurd was en het indruiste tegen de wetten van de realiteit om iets
anders te doen.
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“Dit gaat fout”, wist Celrain nog in Kasheira’s oor te fluisteren voor de soldaten hen weer
het bolwerk invoerden, doorheen deuren en langs eindeloze trappen die nu eens omhoog en
dan weer omlaag draaiden.
Elk van de mannen, vrouwen en kinderen die ze ontmoetten, was gewapend, al droegen ze
lang niet allemaal de rode pantsers die Kasheira zich herinnerde van haar eerste ontmoeting
met het Oude Volk in de Speren van de Hemel: de meesten kleedden zich in tinten van grijs
en wit, de kleuren van Norfang, met hoge laarzen van bont en dikke pelsen mantels en
broeken.
Het Oude Volk leek haast uitsluitend te bestaan uit grote, krachtig gebouwde mensen, hun
haar lang en woest gekleurd en hun ogen een bleek blauw dat onmiddellijk respect afdwong.
Allen bogen voor Gyan en de meesten keken het vreemde gezelschap nog lange tijd druk
fluisterend na.
Uiteindelijk bereikten ze een lange hal, breder en hoger dan de gangen die ze tot nu toe
gezien hadden, maar zonder ramen. De twee zijwanden bevatten een bulderende open haard
die voor warmte en licht zorgde, en aan het andere eind van de hal bevond zich een
eenvoudige dubbele deur, geflankeerd door twee wachters.
“De Stormduider verwacht de Aulan Drakh”, kondigde Gyan met veel vertoon aan.
De twee wachters leken even hun beheersing te verliezen, maar duwden toen de deuren
open.
Warm, uitnodigend licht spoelde de hal in, maar niemand bewoog, ook Gyan en de
soldaten van het escorte niet, blijkbaar wachtend tot Kasheira als eerste de kamer zou
betreden.
“Waar wacht je op?” vroeg een spottende stem in haar hoofd, maar Kasheira verroerde
zich niet: was dit dan de plek die ze gezocht had? Zou ze hier antwoord krijgen op de vraag
wie ze was — wat haar te doen stond?
“Treed binnen”, weerklonk een jonge, melodieuze stem.
Celrain plaatste een hand op haar schouder en bevend gaf Kasheira gehoor aan de
uitnodiging.
De Stormduider was jong, maar hij bezat niet de indrukwekkende fysiek die zo algemeen
geldend leek bij het Oude Volk. Een lang, eenvoudig gewaad van rode stof werd rond zijn
nauwe middel samengehouden door een gordel van gouden runen en om zijn magere
schouders lag een mantel van wolvenvacht.
Onterecht, wist Kasheira. Eén blik op de handen van de man vertelde haar dat hij nooit
een wapen gehanteerd had.
De Stormduider boog even, maar de nonchalance van de beweging bezorgde Kasheira
kippenvel. Ze voelde hoe Celrain naast haar zijn spieren spande en ze week bijna achteruit
toen de Stormduider haar aankeek: Garrox had haar jaren geleden ontvangen als een geërde
gast, maar in de houding en de blik van deze man lag enkel hoon.
“Welkom, Aulan Drakh”, sprak hij, maar het blauw van zijn ogen beroofde de begroeting
van elke warmte.
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Ook Gyan en haar soldaten betraden de kamer, maar de Stormduider stak bevelend een
hand op.
“Ik ben u zeer erkentelijk, vrouwe. Laat uw troepen buiten wachten, zodat wij in alle rust
met onze gasten kunnen spreken.”
“Zoals u beveelt.” De vrouw in het grijs sloot de deuren achter zich. Ze liep naar een klein
tafeltje, slechts een van de rijkelijk bewerkte meubels in het vertrek, en schonk zich uit een
kristallen karaf een beker in van een heldere wijn.
Er volgde een stilte waarbij de Stormduider zijn gasten één na één onderzoekend aankeek
voor hij naar het andere eind van de kamer liep en hij zich op een massieve stoel liet zakken.
Het licht van de open haard deed zijn haar glanzen als goud en schonk de scherpe trekken
van zijn gelaat een roofdierachtig aspect.
“Ik wist dat je zou komen”, lachte hij eindelijk. “We hebben het lang geweten — maar wat
doet het ertoe? Je hebt de legers gezien die onze muren omzwermen.”
“Waar hebt u het over?” vroeg Kasheira, haar stem trillend van woede. “Beweert u dat we
te laat zijn, dat alles voor niets geweest is en dat de zege Ann Chrakh toebehoort?”
“Dwaas kind!” raasde de Stormduider terwijl hij overeind sprong.
Elk van de groepsleden greep naar zijn wapen, maar voorlopig trok niemand het ook
effectief uit de schede. Ondanks de uitbarsting van de Stormduider bleven de deuren van de
kamer gesloten: de wachters hadden niets gehoord of ze kenden het temperament van hun
meester.
Gyan maakte sussende geluidjes terwijl ze op de achtergrond aan haar wijn nipte, intussen
fijn glimlachend.
“Dwazen, allemaal”, herhaalde de man, stiller nu. “Heb je niet gezien hoe hopeloos de
aanval van Ann Chrakh is? Het Oude Volk vreest niet langer de macht die zich schuilhoudt in
de Tempel van de Eindtijd. Zelf heb je ongetwijfeld maar een vaag besef van wat oorlog
werkelijk inhoudt, maar voor elke ervaren krijger is het duidelijk: wij zijn aan de winnende
hand. We slaan de troepen van Ann Chrakh van onze muren af zoals een man de eerste
sneeuw van zijn mantel veegt.”
“De eerste sneeuw misschien,” onderbrak Odrockx hem met een snauw, “maar weldra
komt er een ware storm, en dan hoop ik dat je je titel kunt waarmaken.”
“Oordeel niet te snel, kleine man”, antwoordde Gyan met beheerste stem. “Je denkt dat je
leven in de IJswouden je tot een man van het Noorden maakt, maar wat weet je van Norfang,
of van het Oude Volk? Eeuwen en eeuwen hebben wij strijd geleverd met het Duister dat
broedt aan de horizon, vertrouwend op onze krijgskunde om de vijand op een afstand te
houden en hopend dat ooit een van de voorspellingen van onze voorouders in vervulling zou
gaan — maar niet langer!
Er is een nieuw tijdperk aangebroken; een tijdperk waarin de vage profetieën van het
verleden geen plaats hebben. Wat je ook dacht hier te komen doen —”
Verraste kreten en het gekletter van staal op staal legden de vrouw het zwijgen op. Ze
wierp de Stormduider een woedende blik toe, maar de man leek geenszins van zijn stuk
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gebracht. Hij reikte met zijn rechterhand naar voren, de vingers gekromd als klauwen, en
begon met de vorming van een bezwering.
“Akhdar ut nathrein!” snauwde Celrain tegelijkertijd.
De Stormduider huilde van de pijn toen het mana van de spreuk hem ontstolen werd. Hij
wankelde, zijn ogen wijd en beide handen tegen zijn slapen gedrukt, maar toen werd de deur
van het vertrek aan splinters geblazen. Een korte, brede bijl wervelde door de ruimte en trof
de Stormduider met zo’n kracht dat het blad hem volledig doorboorde en hem vastnagelde
aan de achterliggende wand. Bloed klokte uit de mond van de man en hij stierf zonder enig
geluid.
Gyan gilde ontzet en kwam aangesneld, een dolk in beide handen, maar Katar was sneller.
De vrouw hield middenin haar stormloop stil, zakte op haar knieën en viel voorover, haar keel
aan flarden door Katars klauwen.
“Welkom in Norfang, Kasheira”, dreunde een zware stem.
Iedereen draaide zich als één man om, maar niemand deed een stap in de richting van de
nieuwkomer die centraal in de deuropening stond.
Ragnar was niets veranderd sinds Kasheira hem voor het laatst gezien had: de
beestachtige trekken van zijn gezicht waren nog net zo sterk en de spieren van de Beestmeester
leken te willen losbarsten uit zijn mantel en broek van berenvacht.
Na een paar ogenblikken van ongeloof rende Kasheira op de reus af en ze omhelsde hem.
“Ragnar! Je bent nog steeds dezelfde!”
De Beestmeester lachte: een laag, rommelend geluid. “Uiterlijk misschien, maar er is veel
gebeurd sinds ons vorige afscheid. En jij bent wel veranderd.”
Hij keek van Kasheira naar de rest van het gezelschap.
“Vergeef me mijn laattijdig optreden. Astax heeft jullie niet ontvangen zoals het hoort.
Niet dat ik anders verwacht had, maar toch…”
Hij liep naar het lichaam aan de muur en wrikte in één beweging de bijl los.
De dode Stormduider zeeg in elkaar en liet een donkerrode veeg achter op de muur, maar
Ragnar keurde hem geen blik waardig.
“Kalrug, Maghur!”
Dadelijk maakten zich twee soldaten los uit de chaos in de hal.
“Opruimen”, was Ragnars eenvoudige bevel, en meteen haastten de twee zich naar het
lichaam.
“Jullie, volg mij.”
“Kun je zomaar,” begon Kasheira, “ik bedoel, die man was een Stormduider…”
“Die man — als je hem werkelijk zo wilt noemen — was een laffe rat. Ik ben blij dat ik een
einde gemaakt heb aan zijn waardeloze bestaan voor hij nog meer onheil heeft kunnen
stichten. Gyan hoefde niet te sterven, maar ook haar woorden van vergif hebben veel schade
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aangericht. Dit zijn donkere tijden en wie weigert dat in te zien, stort alles en iedereen in het
verderf.”
“Wat bedoel je?” vroeg Celrain.
“Gegroet, Hij die met Blauw Vuur kijkt!”
Ragnar boog diep voor de Adun Luan.
“Je weet van mijn komst af ?”
“Zeker. Het Oude Volk weet dat de Aulan Drakh vergezeld wordt door een wezen dat niet
van deze wereld is. Maar dit is niet de plek om het daarover te hebben — of om jouw vraag te
beantwoorden. We gaan ergens heen waar we rust hebben. Ik weet niet hoe jullie Ayrrath
bereikt hebben, maar de reis kan niet eenvoudig geweest zijn.”
Zwijgend ging Ragnar het gezelschap voor, de kamer uit. De lijken van Gyans soldaten
lagen overal in de hal, de een al vreselijker verminkt dan de ander, maar verder was er
niemand te zien. Kriel leek te willen overgeven maar Odrockx bekeek geïnteresseerd de brede
scheuren in de pantsers van de soldaten.
“Je hebt dit zelf gedaan”, fluisterde hij.
“Het waren dwazen”, snoof de Beestmeester minachtend, en daarmee was het onderwerp
afgesloten.
Ragnar leidde de groep de hal door en langs een lange gang tot waar die uitkwam bij een
ijzeren deur, geflankeerd door twee soldaten. De deur gaf uit op een brede wenteltrap met
hoge, smalle ramen die een duizelingwekkend uitzicht boden op de besneeuwde torens en
puntdaken van de binnenstad. Een wispelturige wind gierde naar binnen en deed Kasheira
rillen: de koude van de Westelijke Oceaan was niets in vergelijking met de winter in Norfang.
“Verdeeldheid binnen de stad?” probeerde Celrain nog een keer tijdens de klim.
“Verdeeldheid binnen het Oude Volk”, grauwde Ragnar. “Je hebt de slachting voor onze
poorten gezien: de Tempel van de Eindtijd werpt elk mogelijk gedrocht in de strijd dat door
het Duister wordt uitgebroed, maar veel meer dan hersenloos op onze muren afstormen doen
ze niet.”
“De Stormduider vertelde ons dat het Oude Volk aan de winnende hand is”, merkte
Odrockx op.
“Hij is niet de enige die er zo over denkt, Wolfkrijger. Het Duister zou verzwakt zijn. De
onophoudelijke zelfmoordaanvallen zouden een wanhoopspoging zijn van de Heren van de
Eindtijd om het Oude Volk uit te putten: dat is de mening van een groeiende fractie binnen de
Stormduiders. Zij roepen op om de oude legenden en voorspellingen te vergeten en enkel
naar de toekomst te kijken.”
“Maar… maar wat is er dan verkeerd aan die gedachte?”
Ragnar stopte, draaide zich een ogenblik om en leek Kriel nu pas voor het eerst op te
merken.
De dronkaard kromp in elkaar onder de blik van de Beestmeester en even dacht Kasheira
dat Ragnar de man te lijf zou gaan.
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“Wat de Stormduiders vergeten,” brieste hij, “is dat de troepen van het Duister steeds
aangevoerd moeten worden door de drie Heren van de Eindtijd. Zonder die leiding vormen
ze een gruwelijk wapen, maar een dat elke vorm van organisatie mist. En dat is precies wat er
aan de hand is: de Heren kunnen zich niet meer richten op de strijd tegen het Oude Volk
omdat ze een nieuwe prooi hebben; een wezen dat hun ondergang teweeg kan brengen, ook al
gaat het slechts om één persoon — iemand waarover gesproken wordt in een profetie: de
Aulan Drakh.”
De Beestmeester ging hen opnieuw voor, de trap op. Niemand sprak nog een woord tot ze
het einde van de klim bereikten en over een smalle richel liepen die aan hun rechterzijde
begrensd werd door rotsen, maar die links een duizelingwekkend uitzicht bood op het oosten.
Windvlagen droegen af en toe gedempte strijdgeluiden met zich, maar verder heersten hier
enkel de stilte en de kou: sneeuw bedekte de daken van wachttorens en bastions die boven de
richel verrezen en als zaagtanden duizend voet uitstaken boven de vlakte van Norfang.
Het Noorden was wit, witter dan Kasheira voor mogelijk gehouden had, met hier en daar
schaduwen die glooiingen of bossen lieten vermoeden. Ver naar het oosten, zo ver dat
Kasheira zich afvroeg of het geen illusie was, tekenden zich de omtrekken af van een
bergachtig iets, mogelijk een andere stad van het Oude Volk. Iets zuidelijker verrees een
grillige, grijze massa, alsof een deel van de horizon weggescheurd was.
“De noordelijkste uitloper van de Speren van de Hemel”, raadde Ragnar Kasheira’s
gedachten.
“Taranslang”, fluisterde de jonge vrouw met bevende stem.
“Dat ligt ongeveer tweehonderd mijl zuidelijker. Wat je daar ziet, is een harteloze
woestenij van sneeuw en rots waar niets leeft, behalve misschien in de grotten diep onder de
bergen.”
Kasheira wendde haar blik af van het land in de verte. Ayrrath zelf zag er vanaf deze
hoogte eerder uit als een miniatuurstad, en weer werd duidelijk hoe erg het bouwwerk van het
Oude Volk één was met de rots waarrond het was ontstaan: alles maakte op de een of andere
manier deel uit van de berg. Enkel de gebouwen verder van de immense citadel waren
gebouwd en niet uit de rots gehakt.
“Is elke stad van het Oude Volk zoals Ayrrath?” vroeg Kasheira. “Zijn ze allemaal even
groot, met een burcht die een volledige berg bestrijkt en huizen die uit de rots gehakt zijn?”
Ragnar antwoordde niet dadelijk, maar bleef net als de anderen een tijdlang staren naar
de chaos van grijs, wit en zwart, met hier een daar een zweem van rood met goud waar
krijgers patrouilleerden of waar de vaandels van het Oude Volk strak stonden in de
oostenwind — een rood veld met een gouden schedel, voorzien van gekromde hoorns.
“Niet alle steden”, vertelde Ragnar. “Ayrrath is de sterkste vesting van het Noorden, al heb
ik ook geruchten gehoord over machtige bouwwerken van de Seira Tairakh in de Bergen van
de IJsgod. En dan is er nog de Tempel van de Eindtijd zelf… Maar nee: Rkaang was volledig
opgetrokken uit hout en hield vele eeuwen stand tegen de horden van het Duister, tot de stad
ongeveer vijfentwintig jaar geleden volledig verwoest werd.”
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De Beestmeester wierp een vlugge blik op Kasheira, maar zij knikte enkel: in Rkaang was
het dat Niamh en Kharan Ida’yan elkaar ontmoet hadden.
“Enkel Ayrrath, Dunmrog en Kathras zijn uit een berg gehouwen”, ging Ragnar verder.
“De drie oersteden van het Oude Volk: Dunmrog in het hoogste Noorden, Ayrrath ten
zuidwesten van de Tempel van de Eindtijd en Kathras in het Oosten. Drie steden, ontstaan
uit bergen die door magiërs van weleer uit de grond omhooggestuwd werden — dat vertellen
de legenden tenminste.”
Hij wenkte de groep: “Kom nu. Er zijn nog steeds Stormduiders die de profetie van de
Aulan Drakh naar waarde weten te schatten.
“Garrox.”
“Inderdaad. Hij is oud, maar hoewel zijn macht niet meer zo groot is als eertijds, blijft hij
een invloedrijke figuur binnen het Oude Volk. In zijn vertrekken blijven jullie gespaard van
ongewenste aandacht.”
Ze volgden de rotsrichel honderd voet ver, tot bij een lage deur: de ingang van een brede,
ronde toren die als een massieve speer uit de rots stak. Buiten de deur wachtte de oude krijger
die het gezelschap in Ayrrath gevonden had.
“Hij verwacht jullie, Beestmeester.”
“Dank je, Tyral.”
Ragnar opende de deur, maar hij ging de toren niet binnen en Kasheira meende beweging
te zien in het schemerduister. Ook de andere leden van het gezelschap roken onraad: Odrockx
greep naar zijn bijlen en Katar dook in elkaar op zijn gebruikelijke manier. Op dat moment
verscheen er echter een massieve, donkerbruine snuit, vergezeld van een paar felgele ogen.
Kasheira slaakte een verrukte kreet en rende de toren binnen, waar ze ontvangen werd
door vriendelijk gegrom.
“Khoth?” stamelde Celrain ongelovig, maar Ragnar liet een blaffende lach horen.
“Maak je geen zorgen, het is wel degelijk Khoth.”
Kasheira kwam de toren uit, gevolgd door de immense beer die zich plat op zijn buik naar
buiten wrong. Hij snuffelde even aan Celrains hand en wierp een lange, onderzoekende blik
op de andere bezoekers.
Katar en vooral Kriel hielden afstand, maar Odrockx toonde geen angst en Khoth
begroette ook de Wolfkrijger met gesnuffel.
“Hoe is hij ooit van de Dimskog naar Norfang gereisd?” vroeg Celrain terwijl hij door de
ruwe vacht van de beer streek.
“Khoth is geen gewone beer, Adun Luan: hij is een wezen uit Norfang en de gezel van een
Beestmeester. Hij kent andere manieren om zich te verplaatsen dan een gewoon dier — of
dan een mens.”
Khoth wierp Celrain een beschuldigende blik toe, schijnbaar gekwetst dat de Adun Luan
ooit aan zijn mogelijkheden getwijfeld had.
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“Hij was niet gewond toen hij hier aankwam?” vroeg Kasheira angstig.
“Nee. Khoths geest heeft mij het wezen getoond dat jullie bedreigde op de Noordbrug:
een Wyrm, een geduchte vijand en een van de meest verachtelijke scheppingen van de Tempel
van de Eindtijd.”
“Dus het was werkelijk een wezen van de Heren?”
“Ja. Zij waren je op het spoor in het Thorsenwold, maar ze verloren je toen Khoth je naar
de Verkoolde Landen bracht. Bij de Dimflot voelden ze je aanwezigheid: ze stuurden een
Wyrm, maar zo ver van Norfang is de macht van de Heren beperkt en dus valt het hen erg
moeilijk om de broedsels van Ann Chrakh vaste vorm te geven. Hier in Norfang zou Khoth
geen kans maken tegen een Wyrm, maar daar, bij de Dimflot, kon hij het gedrocht net zo lang
op een afstand houden tot de Heren beseften dat jij buiten hun bereik was.”
“Nog even, Ragnar, en onze gasten vriezen daar buiten dood. Niet iedereen is zoals jij
opgegroeid tussen sneeuw en bevroren rotsen.”
Garrox’ stem bezat nog steeds een ondertoon van macht en gezag, maar Kasheira schrok
toen de Stormduider in de deuropening verscheen: hij was bleker en magerder dan ze zich
herinnerde en zijn linkerbeen eindigde onder de knie in een stomp.
“De jaren zijn niet mals voor mij geweest”, knikte hij toen hij Kasheira’s uitdrukking zag.
“Volg mij, allemaal.”
Hij draaide zich om en steunend op een houten kruk verdween hij in de toren.
“Haast jullie”, fluisterde Ragnar. “Garrox mag dan kreupel zijn sinds hij in de klauwen
belandde van een paar Wraegs, de hellehonden van Ann Chrakh, maar hij weigert toe te
geven dat er iets aan de hand is.”
Een korte draaitrap bracht het gezelschap bij een zware, eikenhouten deur waar Garrox
hen uitvoerig begroette voor ze zijn vertrek betraden: “Welkom, krijger van de IJswouden. Het
bloed van de Wolf is sterk in u en uw Clan. Ik hoop dat Norfang naar uw zin is, man van het
Noorden.”
Odrockx boog diep. “Dat is het zeker. Ik sta versteld van deze stad en van de immensiteit
van deze vlakte.”
“U zult nog veel meer te zien krijgen”, zei Garrox voor hij zich tot Katar richtte. “U hebt
een lange reis achter de rug, zuiderling. Ik vrees dat ik maar weinig weet over het Gouden Rijk
en over de legendarische Slangkrijgers.”
“Het zou mij een eer zijn u meer over mijn volk te vertellen, heer”, fluisterde Katar
eerbiedig.
“Graag, maar ik vrees dat onze tijd beperkt is en dat er weinig plaats zal zijn voor
ontspanning.
En wat brengt jou naar het Noorden, kleine man?”
Vreemd genoeg kromp Kriel niet in elkaar onder Garrox’ priemende blik, al wist hij geen
zinnig antwoord te bedenken. Hij mompelde iets onverstaanbaars en werkte zich langs de
Stormduider naar binnen.
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“Kriel heeft een belangrijke taak te vervullen in dit alles”, antwoordde Celrain in de plaats
van de dronkaard.
“Adun Luan. Het is een eer om een krijger van Akhdar te mogen verwelkomen. Treed
binnen.”
“Bedankt voor uw gastvrijheid, Stormduider, al zou het mij nog meer geruststellen als ik
wist hoe u afweet van het bestaan van mijn ras.”
“U bent niet de eerste Adun Luan die naar onze planeet reist om de mensheid bij te staan
in de strijd tegen Ann Chrakh. Er zijn anderen geweest. Hun namen zijn verloren gegaan in
de nevelen van de tijd, maar nooit zal het Oude Volk de hulp vergeten die de Adun Luan ons
geboden hebben. Drie eeuwen geleden werd Ayrrath belegerd door een ontzagwekkende
horde, maar de aanwezigheid van één Adun Luan deed het tij keren. En dat is enkel het meest
recente wapenfeit uit de lange geschiedenis van uw volk.”
“Ik hoop dat mijn aanwezigheid net zo beslissend zal zijn”, antwoordde Celrain.
“Heel wat beslissender. Bij wat u te doen staat, valt de strijd om Norfang in het niet.”
De ogen van de Stormduider bleven nu op Kasheira rusten.
“Alles valt in het niet bij de strijd die jou te wachten staat, Aulan Drakh. Ik zie dat je moe
bent, en hier zul je rust vinden.”
“Voor even”, glimlachte Kasheira terwijl ze de ruimte betrad.
Garrox’ verblijf was één grote, ronde kamer, zo’n dertig voet in diameter, net onder het
puntdak van de toren. In de ruwe wanden zaten kleine, driehoekige ramen van een dik glas
dat ijsblauw glansde en dat de westkant van de kamer in het helle licht van Norfang
dompelde. Aan de oostzijde werden de schaduwen verdreven door een laaiend haardvuur.
Overal lagen of stonden boeken, kaarten en vreemdsoortige meetinstrumenten: op de grond,
in kasten langs de muren en op de wenteltrap die centraal in de kamer verdween in de houten
zoldering.
Garrox nodigde de groep uit om plaats te nemen aan een lange, rechthoekige tafel vlakbij
de haard en iedereen gespte dankbaar zijn wapens en mantels af. Ragnar bracht bekers met
warme wijn en sneden van een zwaar, donker brood, bestreken met kruidige boter. Er waren
ook gedroogde appels, verschillende soorten noten en dunne repen van een taai, gezouten
vlees.
Iedereen viel dadelijk op het eten aan. Een kwartier lang werd er nauwelijks een woord
gesproken en Kasheira vroeg zich af hoeveel tijd er werkelijk verlopen was tussen het moment
waarop ze de Svartfels geactiveerd had en het ogenblik waarop ze in Norfang aangekomen
waren. Ze voelde Garrox’ ogen vaak op zich, maar de Stormduider bleef stil en gaf zijn
gasten de tijd om tot rust te komen.
Twee keer werd er zacht op de deur geklopt en telkens haastte Ragnar zich naar buiten.
Kasheira zag dat hij op gedempte toon met Tyral sprak, waarbij de oudere soldaat vaak en
ernstig knikte voor hij verdween.
“Het nieuws van je komst zal opschudding veroorzaken”, verklaarde de Beestmeester. “Ik
probeer ervoor te zorgen dat alles stil gehouden wordt, al zal dat niet voor lang zijn. Astax was
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een belangrijk iemand en ook Gyan, een van de vrouwen van Grothar, een bekende
Krijgsleider, stond bij velen hoog in aanzien. De slachting van vandaag zal de spanning in
Ayrrath enorm doen toenemen. Ik zal mijn invloed gebruiken om de Krijgsleiders en de
Stormduiders samen te roepen die nog oog hebben voor de oude profetieën, maar ik wil jullie
hier weg voor het tot gevechten komt binnen de stad.”
“We blijven niet lang”, verzekerde Kasheira hem op een toon die Celrain verwonderd
naar haar deed staren.
Enkele dagen geleden was Kasheira er nog rotsvast van overtuigd geweest dat hen enkel
een donker einde wachtte, maar het gebruik van de Svartfels had die doemgedachten
schijnbaar helemaal verdreven.
Een vuist van ijs drukte Celrains hart samen en ineens kon hij geen krop meer door de
keel krijgen. Vanwaar kwam die plotse drang om door te gaan? Had de zekerheid van hun
ondergang Kasheira ertoe gebracht om alles zo snel mogelijk te beslechten?
“We moeten goed voorbereid zijn voor we aan het volgende deel van onze opdracht
beginnen”, begon hij, maar Kasheira greep zijn hand beet.
“Ik weet het,” fluisterde ze, “maar we weten allebei dat er geen reden is om langer in
Ayrrath te blijven dan nodig.”
“Goede Zielen,” raasde het in Celrains hoofd, “ben ik nu degene die geleid wordt? Ik, die
als taak heb de Aulan Drakh te beschermen zodat ze haar opdracht kan volbrengen? Geloof
ik zelf nog dat deze reis een goed einde kan kennen? Heb ik het ooit geloofd? Maar wat staat
ons te wachten?”
“Volg mij, jullie twee”, onderbrak Garrox de gedachten van de Adun Luan.
De oude Stormduider hees zich overeind en hinkte de draaitrap op. Celrain en Kasheira
volgden onzeker, aangestaard door de rest van het gezelschap.
De trap bracht het tweetal naar een ruimte in het dak van de toren. Bleek licht viel naar
binnen door lange, fijne spleten in het dak en in de schemering waren net de contouren
zichtbaar van een paar massieve houten kisten met ijzeren banden en een laag tafeltje waarop
één enkele kaars stond.
Garrox liet zich op een van de kisten zakken en gebood zijn gasten hetzelfde te doen.
“Tekens van de Poort
geschapen voor de eeuwigheid
tijd onderwerpt alles
de Zwarte Steen
verwrongen sleutel tot macht
herrezen in levenloze angst
de laatste Aulan Drakh
een gids voor wie wil volgen
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naar Varrdon
leidt de Tempel van de Eersten
door de poort Ishmai
haar ware aard, kennis van zichzelf
doem en genezing van het Al
heraut van de Eindtijd.
Duizenden jaren heeft het Oude Volk geleefd met die profetie. We weten niet waar ze
vandaan komt. We weten niet wie de woorden voor het eerst neergeschreven heeft. Wat we
wel weten, is dat wij niet de enigen zijn die ze kennen.”
“Ze vormen het centrale deel van mijn opdracht”, zei Celrain. “Die woorden, samen met
cryptische verwijzingen naar het Schemerbroederschap, naar de Blauwe Heuvels, de Rots…
Zaken die mij naar Kasheira geleid hebben.”
Garrox knikte.
“En ook Ann Chrakh is zich bewust van de profetie. Ook het Duister kent het belang van
de Aulan Drakh.”
Hij richtte zijn blik op Kasheira.
“Maar ken je de betekenis achter de woorden? Heb je enig idee van wat jou te doen
staat?”
“Ik weet dat de Tekens van de Poort runen zijn. Ze werden gesmeed op het einde van de
Grote Oorlog om de Poorten te sluiten die Ann Chrakh toegang verschaften tot de werelden
waar mensen woonden. Ik weet ook dat de macht van de runen afneemt: “tijd onderwerpt
alles”. Ik weet wat de Zwarte Steen is: de Svartfels, een creatie van de Aulan Drakh om snel
van de ene plek naar de andere te reizen. Ann Chrakh verwrong de Svartfels, zodat het een
totem werd van het Duister. De steen is “herrezen in levenloze angst” toen het
Schemerbroederschap hem ontdekte in de Crypte. Ik weet dat ik “de laatste Aulan Drakh”
ben: een wezen dat ogenschijnlijk geen magie bezit, maar dat een onbekende macht in zich
herbergt — niet dat ik daar al veel van gemerkt heb.”
“Onzin!” wierp de Stormduider tegen. “Hoe ben je dan naar Norfang gereisd?”
“Door de Svartfels te gebruiken,” gaf Kasheira toe, “maar ik betwijfel of ik het opnieuw
zou kunnen. Bovendien zie ik niet in waarom die gave Ann Chrakh angst zou inboezemen.”
“Dat valt nog te bezien. Maar wat kun je mij nog meer vertellen over de profetie?”
“Dat ik van Celrain “de kaart van Varrdon” ontvangen heb, maar daar houdt het op:
niemand lijkt te weten waar Varrdon ligt of waarom de stichters van het
Schemerbroederschap er een kaart van getekend hebben.”
“Misschien bezaten zij de gave van de profetie”, opperde Celrain. “Misschien kenden ook
zij de voorspelling van de Aulan Drakh.”
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“Misschien”, zuchtte Garrox. “Maar het belangrijkste is dat de kaart bestaat. En dat
brengt ons bij het volgende deel van de profetie: “een gids voor wie wil volgen; naar Varrdon;
leidt de Tempel van de Eersten; door de poort Ishmai.”
“Ik begrijp niets van die verzen,” gaf Kasheira toe, “al denkt Celrain dat de Tempel van
de Eersten en de Poort Ishmai niet op aarde te vinden zijn. Dat is de reden waarom Kriel deel
uitmaakt van ons gezelschap.”
“Het vermoeden van de Adun Luan is juist. Het Oude Volk is de precieze locatie te weten
gekomen van de Tempel en de Poort.”
Kasheira sprong op.
“De locatie? Waar dan?”
“We hebben eeuwenlang onze bibliotheken nageplozen, zoekend naar elementen uit de
profetie. De Tempel van de Eersten, zo bleek uiteindelijk, bevindt zich op een afgelegen
wereld die ooit door de mensheid Shavranis V gedoopt werd.”
“Ooit?”
“Lang voor de Grote Oorlog. Het Oude Volk herinnert zich zaken die elders allang
vergeten zijn.”
“En wat is de Tempel?”
Garrox spreidde zijn armen.
“Een bouwwerk dat niet door mensen is opgericht, ouder dan wat ook in het universum.”
Kasheira wierp een blik op Celrain, maar hij schudde het hoofd.
“Mijn volk heeft nooit andere werelden gekoloniseerd. Wat de Tempel van de Eersten ook
is, hij is gebouwd door een ander ras.”
“Wij weten niet wie de Tempel gebouwd heeft,” vervolgde Garrox, “maar uit de
geschriften blijkt dat het een “plaats van macht” was, een gebouw dat door de mensheid met
eerbied en ontzag benaderd werd.”
“En de planeet, Shavranis V? Is zij nog bewoond?”
“Niet voor zover we weten. Blijkbaar werd die wereld gemeden, alsof de aanwezigheid
van de Tempel elke poging tot kolonisatie doemde.”
“En wat is de Poort Ishmai?”
“We weten niet wat Ishmai is. Mogelijk de naam van een plaats. De Poort Ishmai zou
echter in een baan om Shavranis V draaien. Volgens de boeken is het een immense stenen
ring, afgezet met onbekende tekens.”
“Er zijn geen afbeeldingen van die tekens?” vroeg Kasheira geestdriftig.
“Niet één: blijkbaar bestond er een heilige angst voor de gevolgen als de precieze aard van
de tekens uitlekte.”
Het bleef lange tijd stil. Beneden klonken gedempte stemmen en twee keer werd er een
deur geopend, maar verder niets.

257

“Laten we duidelijk zijn”, sprak Kasheira uiteindelijk. “Het is de bedoeling dat we naar
Shavranis V reizen om daar dat gebouw — de Tempel — door de Poort te sturen die rond de
planeet draait. Waarom? Wat is het belang ervan? Het klinkt allemaal zo… onmogelijk. En ik
weet nog altijd niets over de Aulan Drakh.”
Garrox nam Kasheira’s handen in de zijne.
“Ik weet dat de woorden van de profetie soms onmogelijk klinken, maar ze zijn het enige
dat we hebben. Ook al geloof je niet wat er geschreven staat, onthoud dat Ann Chrakh dat
wel doet. Onthoud dat het Duister de woorden vreest. Dat alleen is reden genoeg om naar de
planeet te reizen en na te gaan wat de precieze betekenis van de woorden is.”
“En de Aulan Drakh? Wat kun jij me vertellen over de Sluierwezens?”
De Stormduider liet Kasheira los en stond moeizaam op. Er parelde zweet op zijn
voorhoofd en zijn uitdrukking verried dat hij vocht tegen pijn.
“De Aulan Drakh zijn en blijven een grote onbekende in dit verhaal”, zuchtte Garrox.
“Hoeveel inspanningen we ook leveren om hun identiteit en de aard van hun macht na te
gaan, telkens stuiten we op een muur van niets. Het lijkt alsof iemand bewust alle
verwijzingen naar de Aulan Drakh uit de annalen van de geschiedenis heeft gewist.”
Kasheira wierp geërgerd haar handen de hoogte in.
“Overal hetzelfde antwoord”, snauwde ze. “Een naam die niemand kent, een macht
waarover niets geweten is. Is Ann Chrakh de enige die weet wie of wat ik ben? Iedereen blijft
maar herhalen hoe bang het Duister wel is van de profetie — dus misschien weet hij welke
vreselijke dingen ik kan aanrichten?”
“Ik denk —” begon Garrox, maar Kasheira wuifde zijn tussenkomst weg en liet zich weer
op de kist vallen.
“Laat ook maar. Ik hoef enkel te weten hoe ik Shavranis V kan bereiken. Eens we daar
zijn — wie weet, misschien komt de ware betekenis van de profetie wel aan het licht.”
“Je zult een schip nodig hebben. Je vertelt me dat Kriel hier is omdat je wist dat je deze
wereld zou verlaten. Dat kan enkel betekenen dat hij een Ruimtecitadel — of in elk geval een
schip — kan sturen.”
“Er bestaan andere schepen dan de Ruimtecitadels?”
“Er zijn veel tuigen waarvan het grootste deel van de mensheid het bestaan niet eens
vermoedt. Denk niet dat de Kerk van het Witte Licht het alleenrecht heeft op de
Ruimtecitadels, of dat die schepen de enige zijn die overblijven uit het tijdperk van voor de
Grote Oorlog. Er zijn andere tuigen, kleiner en sneller dan de Ruimtecitadels, en een dergelijk
toestel is het dat jullie naar Shavranis V kan brengen.”
“Bezit het Oude Volk dergelijke schepen?” vroeg Celrain.
“Nee. Tot onze grote spijt niet. De Kerk bezit de meeste Ruimtecitadels — althans die
schepen die gecontroleerd kunnen worden — en mogelijk zijn er volken in het Oosten die
tuigen bezitten die jullie van dienst kunnen zijn. Maar Kurash, de hoofdzetel van het Witte
Licht, komt niet in aanmerking als plaats om een schip te stelen, en over het Oosten weten we
nauwelijks iets.”
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Een vreselijk gevoel van onheil bekroop Kasheira en ze omklemde Celrains hand.
“De enige plek waar je snel een schip kunt bemachtigen, en tegelijk ook de plek waar
niemand jouw aanwezigheid zal vermoeden, ligt hier in Norfang — de Tempel van de
Eindtijd.”
De nacht bracht stilte over Ayrrath, maar geen rust. Ann Chrakhs troepen hadden de
aanval gestaakt en waren teruggekeerd naar de holen waar ze zich voorbereidden op de
volgende slag, maar nooit waren er meer soldaten te zien geweest op de bastions van de
citadel en in de straten van de stad. Gesproken werd er niet: iedereen wist dat elk woord er
een zou zijn van wantrouwen — een woord dat vrijwel onmiddellijk gevolgd zou worden door
bloedvergieten.
De dood van Astax en van Gyan en haar krijgers had de bevolking van de stad — één
onwankelbaar blok als het aankwam op de dagelijkse strijd tegen Ann Chrakh — herinnerd
aan de oude en nieuwe meningsverschillen die leefden binnen de kringen van de
Stormduiders en de Krijgsleiders.
De Aulan Drakh was in de stad: een machtige krijgster — nee, een kleine vrouw,
geschoold in boeken, maar zwak van gezondheid, of nog anders: een groot magiër, vergezeld
van een wolf met ogen die blauw brandden in het donker. Maar wie het wezen uit de
profetieën ook was, ze veroorzaakte spanning, en in vele huizen bleven de kaarsen branden en
werd er gewacht op een dageraad die — zo hoopte iedereen — het bericht zou brengen dat
de Aulan Drakh de stad had verlaten.
Sommigen beweerden dat de Stormduiders en de Krijgsleiders haar in hun midden
hadden ontvangen, maar anderen wisten beter: zij die gehoord hadden dat er maar twee
Stormduiders waren die de Aulan Drakh gezien hadden: Astax, die het met zijn leven bekocht
had, en Garrox, de oude magiër die lange tijd in een buitenpost in de Speren van de Hemel
had geleefd en die pas enkele maanden geleden naar de Twaalf Steden was teruggekeerd.
Garrox werd meestal aangetroffen in het gezelschap van een Beestmeester — Ragnar was zijn
naam — en hij verbleef in een van de hoge torens aan de oostkant van de citadel.
Die nacht bleef het donker in de torens, en al snel verspreidde zich onder de
patrouillerende soldaten het gerucht dat de Aulan Drakh inderdaad de stad verlaten had; dat
ze samen met Garrox, Ragnar en haar vreemde gezelschap op weg was om een profetie te
volbrengen, een voorspelling waarover de vreemdste verhalen de ronde deden.
Niemand zag echter hoe Kasheira werkelijk de stad verliet, hoe Ragnar haar langs een
nauwe, onderaardse gang leidde die vanuit het centrum van Ayrrath naar het noordoosten
voerde, langs de mausolea van de duizenden Krijgsleiders die het leven gelaten hadden in de
strijd om de stad; hoe ze een paar mijl buiten de stadsmuren opnieuw aan de oppervlakte
kwamen, vijf mensen en een Adun Luan in de ontzagwekkende witheid van de noordelijke
vlakten; en hoe ze plotsklaps verdwenen, weggerukt door de macht van de Svartfels naar een
plek waar enkel de meest geharde krijgers van het Oude Volk ooit voet zetten.
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Pijn was er dit keer niet — eerder een langzaam tuimelen door een zee van dons.
Kasheira had aandachtig geluisterd naar Ragnars beschrijving van de plek die ze zochten —
een verborgen voorpost van het Oude Volk, diep in het gebied dat door Ann Chrakh
gecontroleerd werd, in het zicht van de Tempel van de Eindtijd zelf. Toch was het niet die
informatie die haar de gelegenheid gaf om de Svartfels voor de tweede keer succesvol te
gebruiken: ze had eenvoudigweg haar ogen gesloten, de steen veilig in beide handen geklemd,
en vrijwel onmiddellijk had ze een aanwezigheid gevoeld, alsof ze zich in de Svartfels bevond
en ze niet alleen was. Ze voelde zich een onwetend kind dat door een welwillende ouder bij de
hand genomen wordt en zacht, zonder enige dwang, naar de plek gebracht wordt waar het
zijn wil — ook al heeft het kind slechts een vaag idee van waar die plek is.
Eén moment van angst was er, toen ze in de zee van dons ineens een niets bespeurde —
een niets dat verder lag dan het niets van de wereld of van het universum; een oer-niets dat
haar hart verlamde enkel en alleen al door de suggestie dat het bestond. Maar toen was ook
dat verdwenen. Toen Kasheira haar ogen opende, was Celrain daar, hij en de anderen: er
stond angst op hun gezichten te lezen, maar boven alles een gespannen opwinding — de wil
om Ann Chrakhs tempel te betreden.
Een ziekmakende, groene gloed filterde door de nauwe openingen tussen de planken. In
deze schuilplaats van het Oude Volk — een kleine, langgerekte kamer, half onder de grond en
met genoeg proviand om weken in de koude te overleven — werd enkel gesproken met
gebaren, of door de boodschap op een kleitablet te schrijven. Altijd waren er zes krijgers
aanwezig: drie mannen en drie vrouwen. Hun verbazing bij de onaangekondigde verschijning
van Kasheira’s gezelschap was immens, maar zelfs toen gaven ze geen kik: de nabijheid van de
onzalige Tempel vereiste in alle omstandigheden een volmaakte zelfbeheersing.
Geen van de soldaten gaf commentaar op Ragnars plan om met Kasheira en de anderen
de plek te betreden die geen lid van het Oude Volk ooit dichter genaderd was dan deze
buitenpost. Met kloppend hart tuurde elk van de nieuwkomers door de schietgaten die net
boven de sneeuw en de rotsen uitkwamen en die in noordelijke en oostelijke richting een
angstwekkend beeld gaven van de Tempel van de Eindtijd, de uitvalsbasis van de drie Heren.
Nauwelijks twee mijl scheidde de schuilplaats van dat helse bolwerk: twee mijl van sneeuw, ijs
en verspreide rotsen, inktzwart, als splinters die losgebliksemd waren van de Tempel zelf.
Van wachters rondom het bouwwerk was geen sprake: Ann Chrakh bestreed het Oude
Volk voor de muren van de Twaalf Steden. Geen menselijk leger was de Tempel ooit dicht
genoeg genaderd om een aanval te lanceren, en iedereen wist dat er binnen de muren
gruwelen huisden die geen mens kon zien zonder gek te worden. Als een zwarte piramide
verrees de Tempel uit de sneeuw; een afzichtelijke smet op het aangezicht van het land,
duizenden voeten hoog, met een top die verborgen lag in de giftige wolken die laag boven het
land hingen. De piramide was dwars doormidden gespleten van oost naar west en van noord
naar zuid, zodat er vier afzonderlijke torens ontstonden. Een fel, gifgroen licht vulde de kloven
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tussen de torens, pulserend, ademend als een levend wezen, of zo leek het toch voor de groep
die nu op het punt stond hun schuilplaats te verlaten.
Het plan was eenvoudig: Celrain zou de macht van Akhdar gebruiken om hen te
verbergen voor de slapeloze ogen die toekeken vanuit de Tempel. De oversteek van de kale,
verziekte vlakte zou snel moeten gebeuren, maar de Adun Luan dacht dat de macht van Ann
Chrakh hier zo weerzinwekkend sterk was dat het gebruik van Akhdar niet zou opvallen.
De enige toegang tot de Tempel was een driehoekige, stenen opening in de grond, een in
elke windrichting, en Celrain besloot dat hij de groep naar de oostelijke ingang zou leiden.
Verdere plannen waren er niet. De krijgers in de buitenpost hadden de voorbije weken geen
beweging gezien in of rond de Tempel, en het gezelschap hoopte dat de Heren nog steeds op
zoek waren naar de Aulan Drakh. Dat de duistere legers volledig afgereisd waren naar de
Twaalf Steden, liet geen twijfel.
De groepsleden knikten elkaar ernstig toe en de rune in Celrains voorhoofd laaide een
ogenblik op voor ze volledig doofde. De Adun Luan sprak zijn bezwering zo geluidloos dat ze
zelfs in de stilte van de schuilplaats nauwelijks hoorbaar was. Het ene moment was Celrain er
nog, maar toen vervaagde hij, tot er enkel nog een glazige, vaag menselijke omtrek overbleef.
Het effect van de spreuk verspreidde zich en na een moment van spanning waren ook de
andere groepsleden herleid tot glazige schimmen.
Een van de soldaten opende omzichtig het luik dat de enige toegang vormde tot de
schuilplaats en Celrain glipte dadelijk door de opening. De anderen volgden hem op de voet:
het effect van de spreuk bleef beperkt tot een tiental voet rond de Adun Luan. Vooraf was
bepaald dat ze de meest directe route naar de toegangspoort zouden nemen: Celrains macht
was beperkt en elke omweg zou hem uitputten nog voor iedereen de Tempel bereikt had.
Kasheira trilde over haar hele lichaam toen ze Celrain achternaging en ze geloofde
nauwelijks dat iemand als Kriel hen ook nu zou volgen. Toen dacht ze terug aan de manier
waarop Kriel tegen Katar gesproken had over de Ruimtecitadels, en ze hoopte dat zijn drang
om weer in contact te treden met een schip sterker was dan de ontzettende aanblik van Ann
Chrakhs bastion. Daarna dacht ze niet meer, rennend, enkel rennend, altijd rechtdoor naar
het driehoekige zwarte gat dat twee mijl verder in de grond gaapte en waaruit ze elk moment
verwachtte horden weerzinwekkende gestalten te zien stormen. De groene gloed gaf haar het
gevoel in een poel te zwemmen, koud en slijmerig, en de lucht die ze ademde was wee met
verval. Ze rende verder, steeds verder, twee mijl die er wel twintig leken, alsof de Tempel zijn
bezoekers zo lang mogelijk trachtte te overweldigen met de groteske immensiteit van zijn
muren. Oeverloos sterk leken ze, maar toch pokdalig, en Kasheira bespeurde groeven en
spleten die een harsachtig vocht lekten.
“Het leeft”, kwam het bij haar op, “dit ding leeft”, maar toen was ze bij de driehoekige
muil en dook ze rillend de schaduwen in die uit de grond opwelden. Celrain greep haast vast,
trok haar een tiental passen het duister in en hief toen zijn bezwering op. Lijnen van pijn,
spanning en angst tekenden elk gezicht dat tevoorschijn kwam, en Celrain liet zich tegen de
wand van de tunnel zakken om te bekomen van de inspanning.
“We kunnen hier niet blijven”, grauwde Ragnar. “Komaan Celrain, aan boord van het
schip kun je rusten. Nu niet.”
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De Adun Luan knikte zwak, hees zich overeind en liep achter de Beestmeester aan.
Kasheira had gedacht dat ze toortsen nodig hadden, maar al gauw bleek niets minder
waar te zijn: sommige van Ann Chrakhs meer menselijke troepen konden niet zonder licht en
in de rijkelijk bewerkte wanden van de gangen diep in en onder de Tempel brandden
melkwitte kristallen met een schemerige gloed.
Niemand van het gezelschap liet zijn blik langer dan een paar seconden rusten op de
taferelen die in de muren waren uitgekerfd. Iedereen richtte zich op wat er voor hen lag: ze
negeerden talloze zijgangen en liepen rechtdoor, door een gang die voortdurend warmer werd
en zacht omlaag leidde. Gedempte kreten stegen op toen het zestal plotseling bij een hal
kwam die qua grootsheid zelfs Ayrrath en zijn bergcitadel onttroonde: honderden, nee,
duizenden gangen eindigden op een smalle richel in een ronde ruimte waarvan nauwelijks de
overliggende wanden zichtbaar waren, wanden die langs de richel rimpelden als vlees, maar
die bij nader inzien meer van de wansmakelijke reliëfs bevatten.
Toch was het naar boven en beneden dat de ontstelde blikken van het gezelschap
getrokken werden: naar boven, want daar wachtte het pulserende, groene licht, en naar
beneden, omdat de wanden mijlenver omlaag reikten, steeds dieper, steeds donkerder, tot bij
een roodoranje gloed: een meer van kolkend magma, uitgebraakt door de diepste ingewanden
van de aarde. Een nauwe trap van tienduizenden treden was uitgehakt langs de binnenwand
van de monsterachtige schacht, draaiend in een nooit eindigende spiraal.
Angst hing over alles, de levende herinnering van de verschrikkingen die deze plek
bevolkten, maar nergens viel enige beweging te bespeuren.
Niemand bewoog, onzeker over wat hen te doen stond, maar het was Kriel die opeens
opgewonden begon te praten: “Ik kan hen voelen! De schepen… Beneden! We moeten naar
beneden, daar waar het licht is!”
“Waar wachten we dan op?” vroeg Odrockx. “Kriel is de enige die ervaring heeft met die
vliegende tuigen.”
“We gaan”, beaamde Celrain, maar hij bevroor toen hij de uitdrukking zag op Kasheira’s
gezicht. De tranen liepen langs haar wangen en even leek het erop dat ze zou flauwvallen.
“Het is net zoals… Net zoals de Eerste Plaats… De plek waar Ann Chrakh thuishoort. Ik
heb het gezien. Ik heb de Svartfels zijn rechtmatige plaats toegekend in de Crypte. De reliëfs
in de wanden, Celrain! Kijk dan! Ik heb ze gezien! Ik ben daar geweest! Kijk naar wat er in de
stenen is uitgehakt en beeld je in dat het echt is!”
De jonge vrouw stortte in, maar Celrain ving haar op.
“We moeten hier weg!” bracht Ragnar tussenbeide. “Vergeet die afbeeldingen, Kasheira.
Naar beneden moeten we, die trap af. Daar houden de reliëfs op.”
“De put”, hijgde Kasheira nu. “Een diepe schacht waaruit naamloze dingen zwermden,
net zoals hier!”
“Hier is er niets”, herhaalde Ragnar. “Deze plek is verlaten. Ann Chrakh strijdt tegen het
Oude Volk en hier is er niets.”

262

“Rustig nu”, fluisterde Celrain terwijl hij zijn handen tegen Kasheira’s slapen legde. “De
beelden van de Eerste Plaats: toon ze mij.”
“Nee, ik —”
“Toon ze!”
Nooit eerder had Celrain weerzin gevoeld zoals nu. De ranzige smaak van braaksel vulde
zijn mond toen hij weer bijkwam. Dat, en beelden die hij nooit meer uit zijn geest kon
bannen.
Kasheira stond over hem gebogen terwijl Ragnar een eind verder wachtte bij het begin
van de wenteltrap. De andere groepsleden waren niet meer te zien.
“Goede Zielen, Kasheira, hoe kon je dat zo lang verborgen houden? Hoe ben je niet gek
geworden?”
“Misschien ben ik wel gek”, antwoordde ze terwijl ze hem kuste en hem overeind hielp.
“Snel nu: de anderen zijn al onderweg naar beneden.”
“Haast jullie,” herhaalde Ragnar, “voor deze plek toch nog tot leven komt.”
Na de koude van Norfang was de hitte in het onderaardse van de Tempel haast
ondraaglijk, en al snel waren de groepsleden gedwongen de mantels uit te trekken die hen aan
de oppervlakte zulke goede diensten bewezen hadden. Toen ze eindelijk de bodem van de
schacht bereikten, een grot met wanden die vloeibaar leken door de hitte van het lavameer,
was iedereen gedwongen wat te rusten en te drinken.
“Daarheen”, wees Kriel nadat hij onzeker om zich heen had staan kijken. De grot was
open naar het noorden en het zuiden: twee doorgangen die groot genoeg waren om hele
legers door te marcheren, en Kriel koos voor de zuidelijke weg.
Na tweehonderd passen ebde de gloed van de lava weg en enkel het ondoordringbare
zwart van het onderaardse bleef over. Iedereen hield stil, en een onbenoembare angst — niet
enkel het resultaat van de duisternis — bekroop de groep. Ver achter hen klonk nog altijd het
sissen van de lava, maar nu begon iedereen te luisteren of er nergens voetstappen te horen
waren. Het duurde lang voor Celrain het waagde met zijn ogen een deel van het zwart te
verdrijven, zodat de druiperige, organische vormen van de rotswanden zichtbaar werden: de
versteende slokdarm van een onnoemelijk groot monster.
In doodse stilte trokken ze verder, Kriel nog altijd voorop, maar minder geestdriftig dan hij
aanvankelijk geweest was.
Kasheira dacht dat ze haar eigen hart hoorde slaan, maar ze stopte toen het haar daagde
dat het geluid van buiten haar kwam. Ook de anderen waren gestopt, elk met getrokken
wapens. Het gestage dreunen ging door, nu eens luider, dan weer zachter, niet het slaan van
een trom, maar onmiskenbaar het geluid van iets dat leefde.
“We moeten verder”, siste Katar, die van iedereen het minst van zijn stuk gebracht leek.
“Hier is iets”, wierp Kriel tegen, maar toch zette hij zich in beweging.
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Langzaam vorderde de groep doorheen de grot, tot het duister plaats maakte voor een
grijzig licht. Celrain sloeg Kriel een hand over de mond en smoorde zo zijn kreet van
ontzetting.
Nooit eerder was de grot die de groep betrad door levende mensenogen aanschouwd, en
geen van de zes zou achteraf nog dezelfde zijn. Celrain en Kasheira waren het beste
voorbereid, want zij hadden al beelden gezien van de Eerste Plaats: weer was het gezelschap
bij een meer aanbeland, maar in plaats van lava wachtte hier het grijze, kwikachtige oppervlak
van een Poort: stil en dood leek het, maar af en toe rimpelde er iets in het centrum of aan de
randen — een beweging die sprak van dingen die zich roerden in een universum dat elk
menselijk bevattingsvermogen te boven ging. Hier werd Ann Chrakhs invloed nooit door
zegelrunen beteugeld, ook niet op het einde van de Grote Oorlog, en de invloed van het
Duister had doorheen de eeuwen een verziekend schouwspel opgebouwd rond de Poort.
Langs de wanden van de grot waren poreuze, koraalachtige bouwsels ontstaan, als de half
vervallen resten van oude tempels, met gegroefde zuilen, trappen en frontons, maar ze
vormden niet meer dan de achtergrond waaraan Ann Chrakh zijn ware werken ophing:
duizenden en nog eens duizenden lichamen, sommige intact, andere halfvergaan of niet meer
dan skeletten; de resten van elk ras dat ooit in het universum geleefd had. Allemaal waren ze
op elkaar gehoopt of aan speren geregen, en velen staarden het gezelschap aan met dode ogen
die toch zagen, ogen waar geen ziel meer achter rustte, maar die nog steeds keken, verbonden
met deze wereld door het kloppen van dat immense hart.
Er was geen reden voor de opeenstapeling van pijn en dood waarmee het gezelschap
geconfronteerd werd, in elk geval geen reden die de menselijke geest kon bevatten, al deed het
geheel Kasheira verdacht denken aan een tentoonstelling. Ze wist niet hoe lang ze al in de grot
stonden toen Kriel ineens een beverige arm uitstak naar een aantal tuigen die tussen de speren
met lichamen stonden opgesteld. Ze waren half begraven in verscheurde resten van huid en
vlees, maar nog steeds onaantastbaar: honderd voet lang en twintig hoog, door de mensheid
van weleer gebouwd naar het voorbeeld van de Ruimtecitadels, maar dan kleiner en
wendbaarder: tuigen waarvan de naam allang vergeten was, maar die nog niets van hun
macht verloren hadden. Hun flanken bestonden uit stalen spitsbogen waartussen wanden
verrezen van massieve steen, zonder ramen, maar aan de bovenwand bekroond met bronzen
klauwen en pinnen, als om de vliegende verschrikkingen af te weren die volgens de legenden
de leegte tussen de sterren bevolkten. De neus van de tuigen was een en al staal: een stormram
om de boeg van vijandelijke schepen te breken en de opvarenden het eindeloze zwart in te
zuigen.
Kriel zette het dadelijk op een lopen naar het dichtstbijzijnde schip. De rest volgde,
plassend door dingen die gelukkig vaag bleven in het diffuse licht. Toen Kriel het tuig bereikte,
plaatste hij dadelijk zijn beide handpalmen tegen de zijwand. Na een angstig moment waarin
er niets leek te gebeuren, gleed plotseling een deel van de wand open.
“Haast jullie naar binnen”, hijgde de dronkaard.
“Dreigt er geen gevaar?” vroeg Celrain achterdochtig, terwijl hij met de bijl in de aanslag
een blik wierp in de nauwe, blauwmarmeren gang die langs de hele lengte van het tuig leek te
lopen.
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“Nee, maar buiten wel. Er naderen dingen, en snel ook. We komen hier niet weg voor ze
het schip omzwermen.”
“Ik houd hen wel tegen”, blafte Ragnar.
“In dat geval blijf ik ook”, vulde Katar aan.
“Geen sprake van. Ik blijf. Jullie gaan, nu!”
“Ragnar, je kunt onmogelijk —” begon Kasheira, maar de Beestmeester liet haar niet
uitspreken.
“Denk aan de krijgers van vrouwe Gyan, Kasheira. Elk van hen kon gemakkelijk
Odrockx, Katar of jou aan. Denk aan wat ik met hen gedaan heb. Het is niet mijn lot om hier
te sterven, Sluierwezen. Ik ben de eerste van het Oude Volk die de Tempel van de Eindtijd
betreedt en ik zal hier wegkomen ook, al kom ik de Heren zelf tegen.”
“Naar binnen!” hijgde Kriel zwetend en met wijd opengesperde ogen.
Celrain greep Kasheira beet en sprong met haar door de opening, gevolgd door Odrockx,
Katar en ten slotte Kriel.
“Ragnar?”
“Ga!” dreunde de Beestmeester een laatste keer. “Haast jullie: daar komen ze al. Het
zijn…” Een beestachtige grijns verscheen op zijn gezicht.
“Wraegs. Veel Wraegs. Vandaag zal Ann Chrakh bloeden in zijn eigen tempel.”
“Vaarwel”, fluisterde Kasheira nog.
De wand gleed dicht.
Buiten klonk het gedempte geluid van rennende poten en dan een oorverdovend gebrul.
Gejank steeg op en allerlei dingen vlogen tegen de zijwand van het schip, maar Kriel
besteedde geen aandacht aan wat er buiten gebeurde. Hij smeekte iedereen hem te volgen en
rende door de nauwe, zacht verlichte gang naar het voordek: een kleine, zeshoekige ruimte
van blauw marmer met een gouden ligstoel in het midden en zes nissen in de wanden waarin
eveneens lage zetels stonden, maar dan van staal.
“Gesp jullie wapens af en ga in een zetel liggen”, mompelde Kriel. “Daar ben je
beschermd tegen de bewegingen en de snelheid van het schip. Je kunt verder niets doen, dus
laat mij met rust terwijl ik probeer ons hier weg te krijgen.”
Terwijl iedereen zijn wapens op de grond plaatste en zich naar een nis haastte, liet Kriel
zich in de centrale zetel zakken. Hij greep met beide handen iets vast, en dadelijk doofde het
licht in het schip tot een schemerduister waarin de omtrekken van de reizigers nauwelijks te
onderscheiden waren.
“Schrik niet”, was al wat Kriel zei, maar Kasheira schreeuwde toch toen ze opeens
volledig ingesloten werd door een doorzichtige, geleiachtige massa die de hele nis vulde.
Ze kon nog steeds ademen, maar al haar bewegingen verliepen traag en ook de geluiden
van buiten werden helemaal gedempt.
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Tot haar ontzetting zag Kasheira dat Kriel verdwenen was in een zwarte, spiegelende
massa, en uit de lage zoldering van het voordek gleden witte, slangachtige darmen
tevoorschijn. Eén ervan verdween in de zwarte massa ter hoogte van Kriels hoofd, twee op de
plaats waar zijn borstkas zat en vier kleinere slangen namen elk één van zijn ledematen voor
hun rekening.
“Het Altaar van het schip heet jullie welkom”, meldde Kriel ineens luid en duidelijk, al
was de klank van zijn stem anders dan gewoonlijk — alsof het niet langer de dronkaard was
die tot de groep sprak, maar een wezen dat gebruikmaakte van zijn spraakorgaan.
“Ragnar heeft een gruwelijke slachtpartij aangericht”, ging de stem verder. “Hij probeert
nu zelf weg te komen.”
Het licht in het voordek doofde volledig en het donker, samen met het geleiachtige goedje
waarin ze dreef, wekte bij Kasheira de indruk rond te zweven in de eindeloze diepten van een
oceaan.
Toen kwam het schip in beweging, draaiend, tollend, vallend, en Kasheira greep
verwilderd om zich heen, overgeleverd aan machten voor wie snelheid en richting geen
grenzen of betekenis hadden. Ook geluid bestond niet meer, en zelfs Kasheira’s eigen
geschreeuw drong niet tot haar door.
“Kijk”, galmde een stem, niet die van Kriel, maar van een onaards iets, niet goed of
kwaad, maar iets dat beantwoordde aan wetten die buiten de menselijke voorstelling lagen.
Kasheira staarde, en nu hoorde ze haar geschreeuw wel: ze was in de ruimte, alleen,
naakt, met overal sterren, klein en helder, of hele nevels en slingers, blauw, rood en paars. Nu
eens viel alles naar voren om dan weer weg te tuimelen, met nergens een vast punt of een
herkenbaar iets. Er was enkel zwart, zwart en zonnen: minuscule, witte dwergjes, rode reuzen
waarrond dode, zwarte werelden hun laatste uren doormaakten en angstwekkende gaten van
een zwart niets, met brokstukken van wat ooit planeten geweest waren of onmetelijke gordels
van ijsblokken die meer kleuren spiegelden dan Kasheira ooit gezien had. En toen was alles
weg en bestond enkel nog het verduisterde voordek van het schip, en toen zelfs dat niet meer,
en Kasheira wist dat het schip nu koers zou zetten naar Shavranis V en dat ze nog sneller
zouden reizen, te snel voor de zintuigen of voor het bewustzijn van een mens.
Gedachteloos sloot Kasheira haar ogen, luttele seconden voordat het schip haar in een
diepe slaap bracht: een slaap die zo zwart was dat geen droom, geen herinnering of voorbode
van onheil de weg vond naar haar geest.
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Een landschap van rots: zwart, gesmolten en gebroken tot een chaos van scheuren,
valleien en gekartelde, loodrechte rotswanden, allemaal koud als ijs, allemaal dood — getuigen
van onzalige gebeurtenissen.
Kasheira wierp een blik achterom naar de figuurtjes die een eind achter haar bij het schip
stonden. Kriel viel niet te bespeuren — misschien was hij dood, opgeëist door het schip, maar
Kasheira dacht van niet.
“Dit kan niet.”
Ze had zich vaak genoeg andere werelden voorgesteld; hoe het zou zijn om op een planeet
te lopen die niet de aarde was — maar niet dit. Ze kon ademen, al was de lucht hier zo koud
dat het pijn deed, en ze voelde zich net zo zwaar als op aarde — anders dan in de verhalen die
ze gehoord had over werelden waar mensen wel honderd voet ver sprongen — maar
Shavranis V was… weggeteerd.
Kasheira bukte zich en raapte voorzichtig een stuk rots op dat langs een kant was
afgedropen als een kaars.
“Wat kan steen doen smelten?”
“De Grote Oorlog.”
Kasheira slikte een verwensing in. Ze had Celrain niet horen aankomen en ze beefde
helemaal toen ze zich omdraaide.
“Wat? Wat bedoel je?”
Celrain hurkte neer, wilde zelf een steen grijpen, maar die verging bij zijn aanraking
meteen tot stof.
“De Grote Oorlog heeft deze wereld gedood.”
“Welke wapens kunnen zoiets doen?” hijgde Kasheira afwezig. Ze dronk wat uit haar
waterzak in een poging de stofsmaak uit haar keel weg te krijgen.
“Ik weet het niet.”
“Goede Zielen, Celrain, wat doen we hier? Niets is er op deze wereld — niets!” Haar
wangen waren nat van de tranen, maar ze deed geen moeite meer om ze weg te strijken.
“Dit kan niet. Het kan niet zo eindigen, niet zoals nu.”
Kriel was van plan geweest met hen het volledige oppervlak van Shavranis V te
overvliegen op zoek naar de Tempel van de Eersten, maar dat was niet nodig gebleken: het
schip, dat angstaanjagende, levende reliek van het verleden, kende de Tempel. Het was precies
op de plek geland waar voor de Grote Oorlog de schepen landden als de passagiers de Tempel
van de Eersten wensten te bezoeken.
Weer richtte Kasheira zich tot de rotswand voor haar.
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“Laat het niet allemaal voor niets geweest zijn.”
De kleine, bleke zon van de planeet verlichtte lijnen die muren vormden: muren met
zuilen, trappen, hooggerekte koepels en slanke bogen: allemaal zwart en dof, allemaal zonder
diepte of inhoud: een negatiefbeeld van de Tempel van de Eersten.
“Iemand heeft de Tempel van de Eersten weggenomen. Een reus heeft met een mijlenlang
zwaard de Tempel uit de rotswand weggesneden.”
Voor de honderdste keer proefde Kasheira de woorden in haar mond, maar nog steeds
weigerde ze te geloven wat ze zag. Ze wendde haar blik af en zocht steun in Celrains ogen,
maar haar aandacht werd naar iets anders getrokken, iets voorbij de Adun Luan.
“Celrain…”
Met een ruk draaide de krijger van Akhdar zich om, terwijl in de verte de verraste kreet
weerklonk van een ander lid van het gezelschap.
Vlakbij, op nauwelijks een kwartmijl afstand, nam de lucht een dikke, vloeibare vorm aan;
een vorm die het volgende moment vervastte tot een exacte kopie van Kriels schip — of toch
niet: in plaats van staalgrijs en zwart was dit tuig een en al scharlakenrood en roestbruin,
kleuren die spraken van geronnen bloed en van onmenselijke offers die gebracht waren om
het te maken tot wat het was: een tuig van het kwaad. Een vliegende boodschapper van chaos.
Celrain trok Kasheira achteruit en lanceerde een zuil van verzengend licht in de richting
van het toestel.
“Het is te laat”, fluisterde Kasheira. “Hij is hier.”
De lichtzuil zorgde voor een inferno, maar Kasheira had geen aandacht meer voor het
schip. Ze rolde over haar schouder, trok haar zwaard en kwam overeind — oog in oog met een
van de Heren van de Eindtijd.
In één ondeelbaar ogenblik liet Kasheira al haar haat los voor de wezens die haar moeder
uit Norfang verdreven hadden en die haar vader gedood hadden.
Het wezen in het zwarte harnas bezat geen gezicht dat aan menselijke maatstaven
beantwoordde — het Duister had hem andere, fijnere zintuigen geschonken — en hij maakte
geen geluid toen het Oude Zwaard in één volmaakte slag zijn hoofd van zijn romp scheidde.
Een hevige, stekende pijn deed Kasheira omlaagkijken en met akelige afstandelijkheid zag
ze hoe het groengloeiende zwaard van haar gevallen vijand tot het gevest in haar borst stak.
Celrain rende op haar af, maar toen proefde ze enkel nog bloed en werd alles donker en koud.
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Misschien heeft er nooit een kans bestaan dat de profetie zou uitkomen. Misschien heeft ze
nooit belang gehad. Zeker is dat ik gefaald heb. De Tempel van de Eersten is verdwenen.
Kasheira is dood, haar lichaam opgebaard in het schip.
De Poort Ishmai komt gestaag dichterbij. De runen rond de stenen ring vormen
onherkenbare patronen, maar ze lijken het schip te verwelkomen.
Niemand weet wat er aan de andere zijde ligt. Volgens Kriel heeft niemand na de Grote
Oorlog ooit dit deel van het heelal betreden. Hij lijkt geen problemen te hebben met die
gedachte, net zo min als ikzelf. Als er een manier bestaat om goed te maken wat ik heb
verwoest — en om het Duister tegen te houden — dan ligt ze in een ander heelal. Het is een
gedachte die me angst aanjaagt, maar met angst kan ik leven.
Kriel vraagt Odrockx, Katar en mij om plaats te nemen in de sarcofagen — ik heb er geen
ander woord voor — achterin het schip: volgens hem is de kans groot dat de Poort ons
vooruitkatapulteert aan een snelheid die geen levend wezen kan overleven. De sarcofagen, met
hun organische, stenen structuur, zouden ons in een beschermende toestand moeten brengen
waaruit we pas ontwaken als we aan de overkant zijn.
Ik weet niet waarom ik dit schrijf.
Het spijt me dat ik haar niet langer gekend heb. Ik voel enkel een onleefbare leegte, en wat
de andere kant van de Poort ook brengt, erger dan die leegte kan het niet zijn.
Celrain, laatste van de Adun Luan
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