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Voorwoord en woord van dank

Allereerst wil ik alle lezers vertellen dat deze versie van de Val van Hymír een

make-over  is  van  de  oorspronkelijke  versie.  Ook  al  vond  het  publiek  wat  ik  op
Facebook gevonden had het al goed, vond ik dat je wel kon merken dat ik toen nog
beginnend auteur was. Ik heb nog maar twee boeken gepubliceerd, namelijk Boek I
en I.5, maar ik ben in alle werkelijkheid al met het zevende boek in de serie bezig.
Tijdens  het  schrijven  van  deze  zeven  boeken  en  onderwijl  het  lezen  van  andere
epische fantasy, heb ik veel geleerd. 

Dit mag een boek zijn dat in eigen beheer is uitgegeven, en wellicht was dat
ondanks mijn enthousiaste publiek, lichtelijk te merken aan mijn zinsbouw, maar nu
zullen zij de Val van Hymír beleven zoals ze dat nog nooit gedaan hebben. 

In  boeken  die  bij  reguliere  uitgevers  zijn  uitgegeven  is  alles  op  en  top
professioneel;  zo zie je dat men in die boeken bijvoorbeeld puntkomma's gebruikt,
zoals ik net deed, en de doorsnee indiepubber zou dit niet doen, of weet ze niet eens
goed toe te passen, dus dit zegt al voldoende over mijn vooruitgang als schrijver, en
juist omdat ik dit tijdens het schrijven gaandeweg leerde, baalde ik van mijn eerste
boek; het was in mijn ogen een mank in vergelijking met de rest.

Mocht deze tekst je onder ogen komen, en heb je toevallig de oude versie,
neem dan gerust  contact  op via  Facebook.  Zoek  op Owan Drake en je  zult  mijn
profielfoto  vast  wel  herkennen.  Dan  zal  ik  je  een  gratis  ebook  sturen,  mits  je
natuurlijk je aankoop aan kan tonen, door middel van een screenshot.

Verder wil ik jullie vertellen dat de serie als geheel  één grote roman moet
worden. Omdat het eerste deel veel te groot werd, maar ook omdat de serie in zijn
geheel toch één groot boek gaat worden, heb ik besloten om het eerste boek in drie
verschillende boeken op te splitsen. De eerste boeken dienen als een soort van trilogie
binnen de Zaden der Hoop Saga, genaamd de Ragnarok trilogie. 

De reden hiervoor is omdat, ondanks dat ik het zelf als één dikke pil wilde
uitgeven, talloze mensen mij aangeraden hebben het in ofwel twee of drie boeken op
te splitsen. Maar als alle drie de delen zijn uitgegeven beloof ik dat ik er ook een
Omnibus van maak, zodat ik toch nog mijn dikke pil kan hebben.

Verder wil ik nog iets toelichten over dit boek en daarbij de hele serie die zal
volgen. Ondanks dat ik op aanraden van de lezers, die mijn bètaversie gelezen hebben,
het  begin  heb  ingekort,  is  en  blijft  dit  eerste  deel  een  pure  introductie  van  dit
gigantische universum. De opbouw is nog steeds lang en ik schat in dat, ofwel,  je
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komt door dit boek heen, ofwel je legt hem om en nabij hoofdstuk IV weg. Maar
daarbij wil ik wel benoemen dat de lezers van mijn bètaversie, vertelden dat het vanaf
hoofdstuk VI wel erg spannend begint te worden. Daarnaast wil ik nog zeggen dat de
lezers  van  de  bètaversie  van  het  tweede  boek,  gezegd  hebben  dat  boek  één
voornamelijk in het begin een taaie hap was, maar dat het hem dubbel  en dwars
waard was, want zij vonden het tweede boek spetterend en bloedstollend spannend. 

Haha, wacht maar tot ze de derde gaan lezen, dan weten ze pas wat spannend
is.

En nu naar het woord van dank. 
Ik wil allereerst mijn vader en moeder bedanken voor het aanmoedigen om

weer met schrijven te beginnen, maar ook voor hun niet aflatende steun.
Marcel Hesseling, die de naam van Xing Hou aan heeft genomen, ik dank ook jou
voor je sublieme cover ontwerp – en natuurlijk toekomstige cover ontwerpen. Maar
ook dank ik jou omdat ik jou als klankbord voor mijn ideeën heb mogen gebruiken.

Regina Ellents en Brenda, jullie verdienen een heel bijzondere dankbaarheid
in dit alles. Jullie twee hebben me altijd verteld dat jullie dit verhaal prachtig vonden,
en in het bijzonder moet hier Brenda genoemd worden, aangezien ik een volledige
ochtend en een halve middag heb genomen om ook haar als klankbord voor mijn
ideeën te gebruiken en dus het grootste deel van het universum en de karakters van
dit verhaal aan haar toe heb kunnen lichten. De reactie die ze me gaf was iets wat ik
nooit zal vergeten. Ja, Brenda je vertelde me dat dit wel eens het beste verhaal ooit
gemaakt zou kunnen zijn en dat heeft me gevleid.

In de vorige versie stond mijn ex op deze alinea, maar die laat ik nu maar
even achterwege. Lol. 

Chris Ras en Edwin Smits, een speciaal woord van dank gaat net zo goed naar
jullie. Het waren jullie die me gezelschap hebben gehouden, als ik bezig was met het
schrijven van tergend moeilijke scènes. Mijn dank is groot.

Daniël Verhey, ook jij mag hier genoemd worden, want ook al heb je totaal
niks met het lezen van boeken, heeft één kleine scène in mijn boek je dusdanig aan
het denken gezet over bepaalde opvattingen en situaties in het leven dat je me later
vertelde dat ik de enige schrijver was die je interesse in een boek heeft kunnen geven.
Je hebt zelfs je ouders verteld over mijn boek en ook zij zijn benieuwd geraakt naar
deze  serie.  Dit  alles  heeft  mijn  zelfvertrouwen  en  wilskracht  een  enorme  boost
gegeven. Dus dankjewel Daniël.

Ook Thomas Jansen en Tijmen van Midden, die bij één van de eersten horen
die de ruwe bètaversie van mijn boek gelezen hebben verdienen mijn dank. Want
ondanks dat zij beiden hun persoonlijke problemen hadden, namen zij de tijd om
mijn boek te lezen en vertelden zij mij dat ze het fantastisch vonden.
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Speciale  dank  gaat  naar  de  volgende  personen:  Boekenblogger  Nakita
Veltman, redacteur Elsa Bakker, auteur Susie Bosveld, auteur Saskia Boree, maar ook
Yannick van Driel, Ingrid Zee en Alexandra Winters. 

Nakita Veltman omdat zij mij qua publiciteit een zetje in de juiste richting
heeft gegeven, onder andere door een interview met me af te nemen en een blogtour
voor me te openen. Het was naar aanleiding van deze blogtour dat ik het op mijn stier
kreeg en de skills die ik gaandeweg geleerd heb toe wilde passen in dit eerste deel.
Voor haar blog, ga naar: https://nakitaslibrary.wordpress.com 

Elsa Bakker en Susie Bosveld vanwege de prachtige quotes op het boek.
Saskia Boree, wie net als ik beginnend auteur is, want zij heeft me gewezen op

de kromme zinsbouw in de eerste versie, maar gaf me ondanks dat toch vier van de
vijf sterren, omdat het plot volgens haar ronduit origineel was, en tevens zei ze dat het
haar versteld had doen staan.

Yannick  van  Driel,  Ingrid  Zee  en  Alexandra  Winters  omdat  ze  me  alert
gemaakt hadden op wat kleine taalfouten richting het einde van mijn boek.

En ook al heb ik mijn vader en moeder al een dankbetuiging gegeven wil ik
hun dankbetuiging nog even wat extra benadrukken in de laatste twee alinea’s van het
woord van dank. 

Mijn moeder omdat ze op het moment dat ik deze alinea schrijf al met het
zevende boek bezig is, wat nog lang niet uitgegeven is, en ze helemaal weggeblazen is.
Dit is hetgeen wat ze zei: ‘Boek één is een introductie en het lijkt daarbij alsof het
weer de zoveelste mainstream fantasy is, maar niks is minder waar want in boek twee
gebeuren  er  echt  maffe  en  epische  dingen  die  je  totaal  niet  verwacht!  Wat  een
fantastisch verhaal!’  

En mijn vader wil ik bedanken voor het corrigeren van de laatste spelling,
grammatica, typ en/of interpunctiefouten. Dankjewel pa.
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Toewijding
Ik draag dit verhaal op aan mijn ouders, de lichten van mijn leven!
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Wie ben ik

Je kunt je afvragen wie ik ben. Nou, ik ben Owan Drake, een schrijvend alter ego

van iemand die je kent, of misschien niet! Om persoonlijke redenen, heb ik ervoor
gekozen om mijn identiteit niet te onthullen totdat ik, Owan Drake, zal sterven.

Wie ben ik?

Ik weet het…

Jullie kunnen alleen maar raden...
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Karakterlijst

In het heden

Benedictus, een Wijsgeer
Xavier, zijn leerling
De Godin van Chaos, een kwaadaardige Entiteit

In Profeet van het Licht

Het Huis Driez

Wilder Driez, de Profeet van het Licht
Heer Frank Driez, zijn vader en Heer van het Huis Driez
Axel Driez, zijn broer
Carola Driez, zijn zus
Vrouwe Biya Driez, zijn moeder
Nekotoby, zijn kat 
Ryder, zijn oom
Molly, zijn tante
Wolfram Driez, zijn zoon
Paul van Yongendaal, Vazal van het Huis Driez en eveneens de meester van wapens
Eerwaarde Vader Yrewmba, Medicijnmeester van het Huis Driez
Abbus, de eigenaar van de taverne, de Zilveren  Maan
Ubír, een dwerg
Gnorrúl, een dwerg

De Vegna’s

Telma, leider van de Vegna's
Surion, een vreemdeling
Mathilda, een nymfomane Vegna
Alybra, een onhandige Vegna
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Het Hoge Huis van de Bloedraven

Heer Robodar, Heer van het Hoge Huis van de Bloedraven
Heer Wimmodar, zijn eerstgeboren zoon
Heer Rudar, zijn tweedgeborene zoon
Nodariz, Wimmodars tweede in bevelhebbende

De Leviathan

Namré, leider van de Leviathan
Boris Blondelle, tweede in bevel onder Namré

Anderen

Donovan, een Sjafra

In Profeet van de Duisternis

De Brodwyck familie

Mar Brodwyck, de Profeet van de Duisternis
John Brodwyck, zijn zoon
Isabel Brodwyck, zijn vrouw
Yolanda Brodwyck, zijn zus

De verraders van de troon

Zack Royland, een dronkaard
Bubba Saamsom, een vervloekte man en ex-gevangenisfolteraar
Patrick Voratio, een deserteur en ex-Feniks
Seipher, een trotse deserteur

Grote spelers van de Kwaadwillige Monarchie

Koning Bota, de Kwaadwillige Monarch
Mizalda Kallas, Generaal van de Kwaadwillige Monarchie
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Sergei, een soldaat van het Legioen der Rode Leeuwen
Monrath, een Vlammende Tempelier
Graaf Fenmorth, een graaf en onderhandelaar van de havenuitvoer

Grote spelers van het Kaniaanse Keizerrijk

Keizer Raygar de Vierde, Keizer van het Kaniaanse Keizerrijk

De Fantoomdraken

De Vuurdraak, de Fantoomdraak van Vuur
De Ijsdraak, de Fantoomdraak van Ijs
De Schaduwdraak, Leider van de Fantoomdraken
De Draak gevormd uit het Licht, een mysterieuze Entiteit

Anderen

Ray, de Wijsgeer der Duisternis
Atsa Rednek, een rebel
Widick Valor, een havenmeester
Yuíra, een elfendame
Jimmy Bodkins, een matroos
Bruwick, leider van Boman
Takír, een smid
Sint Ellen Aniger, eerste vrouwelijke Hogepriesteres in de geschiedenis en tevens een
gekwelde ziel
Mexter, een kwaadaardige priester en eveneens een gekwelde ziel
Garlepra, een onverantwoordelijke kobold
Varhilda, een vrouwelijke kobold
Gavrokoll, een vriend van Garlepra
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I 
Benedictus Hoofdstuk I

Benedictus
–Oude bibliotheek(Heden)
 
 

'De lichte kant en de duistere kant hebben in de afgelopen eeuwen zo lang

tegen  elkaar  gestreden.  Maar  de  tijd  stroomt  als  een  rivier  en  daarmee  zal  de
geschiedenis zich herhalen.'

Dat was wat de oude Wijsgeer, genaamd Benedictus Einsberg, dacht terwijl
hij zijn borstelige wenkbrauwen fronste. Op zijn hoofd rustte een oude, gebreide muts
die was ingezet met glanzende robijnen. Zijn zilvergrijze haren bungelden langs zijn
gerimpelde gelaat, als een chaotische wirwar van stof en spinrag.

Naast de groene stoel waar hij op zat stond zijn staf gemaakt van haagdoorn.
Zijn kleding was helemaal wit, net als de lichte kant die hij vertegenwoordigde.

De  kroonluchter  die  aan  het  plafond  hing  maakte  een  knarsend  geluid,
terwijl hij zelf een vrolijk deuntje floot. Maar alleen hij wist dat de oorsprong van dit
deuntje een stuk minder vrolijk was dan dat het klonk.

Roestkleurige vlekken leken de tegels van zijn bibliotheek te hullen in zeeën
van bloed.

Wilde eenden waren in een meertje dat zich in het omringende bos bevond
aan  het  snateren,  terwijl  een  felle  windvlaag  van  buiten  door  de  nissen  van  zijn
bibliotheek woei.

Hij wachtte op iemand. Een heel bijzonder iemand, genaamd Xavier. Deze
jongeman was veruit zijn meest bekwame student.

Zijn vingers tezamen gevlochten, bleef hij zijn deuntje fluiten en terwijl hij dit
deed, hield hij zijn blik onophoudelijk gericht op de zeeën van bloed. 'Hij is te laat,'
dacht hij toen.

Hij stond op en liep toen in de richting van een boekenkast met daarin vijf
boeken.  De boeken waren niet  alleen door  hem geschreven,  maar  ook door  hem
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ervaren. Maar alleen hij wist wat dat betekende. Voor nu tenminste, want ooit op een
dag zou zijn leerling de waarheid over de Zaadsynchronisatie ontdekken.

Hij pakte het eerste boek van de plank en blies het stof van de kaft. De titel
was  versleten,  maar  ondanks  dat  nog  steeds  leesbaar,  hoewel  nauwelijks.  De titel
luidde, Profeet van het Licht. Hij wist niet waarom, maar zijn oog viel op het derde
boek, genaamd Profeet van de Duisternis.

Toen mompelde hij: 'Als hij echt Benedictus herboren is, zal hij dit verhaal 's
nachts herbeleven alsof hij het daadwerkelijk meemaakt in zijn dromen. Althans dat is
mijn inschatting.'

Hij draaide zich om, greep de halsketting die om zijn nek hing, klikte deze
een ogenblik later open en de oude klok in de ketting werd zichtbaar. Toen zag hij  
dat Xavier zeker tien minuten te laat was. 'Kom op, Xavier,'  dacht hij terwijl de wilde
eenden hun vrolijke gesnater voortzetten.

'De lichte kant kan dan wel de zwakste lijken,' mompelde hij, 'maar wat de
bezoedelden niet weten is dat wij eigenlijk de sterksten zijn, want wij zijn door het
licht gespaard.'

Hij keek wederom naar het boek genaamd Profeet van het Licht, terwijl hij
binnensmonds  verder  mompelde:  'Dit  is  slechts  het  begin.  Misschien  is  het  mijn
slechtste werk van allemaal, maar goed, het is puur de inleiding van een lang verhaal.
Slechts een opwarming voor wat er gaat komen.'

En hij wist dat het Xavier was die deze Saga van epische boeken ging lezen.
'Het  is  tijd  dat  Xavier  het  eerste  hoofdstuk  van  deze  eeuwenoude  oorlog  gaat
herbeleven,' zei hij tegen zichzelf, terwijl het gekras van de kroonluchter veranderde in
een schrijnende sensatie.

'Donder op walgelijke kroonluchter!'  riep de Wijsgeer.  'Ze hebben je nooit
gerepareerd zeker, nadat mijn duistere kant gek werd!'

De kroonluchter reageerde enkel met nog meer gekrijs.
'Ach, ik kan niet geloven dat ik  te lui ben om dit op te lossen. Ik heb maar

één woord van de Alouden Taal nodig en dan is het voorbij.'
Een rat kroop langs zijn been, dus schreeuwde hij: 'Goed en boven dat alles

lijkt het er op dat deze plek nu is vergeven van ongedierte.'
‘Ha, en jij bent de ergste.'
Benedictus draaide zich om en met een onthutste toon vroeg hij: 'Ach Xavier,

hoe lang sta je daar al?'
Xaviers lange zilveren haar straalde met een vale glans, alsof er een sluier van

licht om zijn gezicht gehuld was. Zijn zwarte blouse gaf hem het uiterlijk van een hoog
aangeschreven ambassadeur, ook al was hij amper zeventien jaar oud; althans dat was
wat hij zelf dacht.

In de opening van de deur hingen oude spinnenwebben, waardoor Xavier
moest niesen. 'Het is hier stoffig, meester,' zei hij toen.
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'Je weet wat ze zeggen.'
'Wat?'
'Mijn werken worden nooit oud–'
'Enkel een beetje stoffig.' 
Benedictus liep terug naar zijn stoel en pakte zijn staf. Daarna sloeg hij ermee

op de grond. 'Je doet het weer!' zei hij toen.
'Wat?'
'Laat maar.'
'Meneer Xavier, u heeft nieuwe e-mails,' zei een hese vrouwenstem die vanuit

Xaviers broekzak sprak.
Nogmaals  sloeg  Benedictus  zijn  staf  tegen  de  grond.  'Omwille  van

Sombravor! Dat is haar!'
Xavier haalde zijn smartphone uit zijn zak, en terwijl hij slechts een half oor

voor zijn meester had vroeg hij: 'Wie is wie?'
'Heb je die onlangs gedownload?'
'Wat weet jij nou over technologie, oude man?'
'Ach, laat maar.'
'Wat was er zo belangrijk dat ik moest komen?'
'Ik verzoek je om een verzameling van mijn verhalen te lezen.'
'Denk je niet dat ik iets beters te doen heb met mijn tijd, of beter gezegd, met

mijn  leven?'  vroeg  Xavier  terwijl  hij  wat  oude  applicaties  en  schermen  van  zijn
smartphone wegveegde. ‘Jeetje, wat denk je wel niet!’

'Als je deze wereld wilt behouden zoals hij is, kun je maar beter beginnen met
lezen.’

'Ben je serieus, of maak je een grapje?' vroeg hij, maar op de één of andere
manier wist hij dat Benedictus de keiharde waarheid sprak. Iets vertelde hem dat hij
een belangrijke rol zou spelen in het lot van deze wereld, alsof hij een Profeet was.
Toen  weerklonk  er  een  stem  door  zijn  hoofd:  'Profeet  van  Hoop...  Verzwelg  de
duisternis… Vermoord de Godin van Chaos...'

'Wat was dat?' kreunde Xavier, nat bezweet.
De  stem  vervolgde  zijn  pleidooi:  'Wilder  Driez...  Anja  Einsberg...  Mar

Brodwyck... Nova... Ze zullen allemaal samen komen in een epische climax, en dan zal
Benedictus herboren worden...'

'Wat gebeurt er met me!' schreeuwde hij. 'Wie ben ik?'
'Meneer Xavier, u heeft nieuwe e-mails,’ zei de hese vrouwenstem die uit zijn

telefoon sprak opnieuw.
'Kun  je  dat  verdomde  geluid  uitzetten!’  Benedictus'  toon  klonk  ietwat

smekend. 'Ik kan niet tegen die verrekte stem!'
'Zijn zelfs je oren kwetsbaar geworden?'
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Benedictus  balde zijn  vuist  om zijn staf  en mompelde  vervolgens zachtjes:
'Houdan Geludia.' 

Een  angstaanjagend  licht  begon  rondom  de  knoestige  kromming  aan  de
bovenkant van zijn staf te schijnen, terwijl hij met een guitige grijns naar zijn student
staarde.

'Hé, mijn vervloekte volume is gedempt!’ riep Xavier. ‘Hoe heb je–'
'Eeuwenoude magie van de Alouden,' antwoordde Benedictus.
Daarna  vervolgde  de  stem  in  Xaviers  hoofd  diens  toespraak:  'Alouden…

Bloedraven... Godin van Chaos... Android X...'
Xaviers  adem veranderde  in  een piepend protest,  alsof  hij  tien sigaretten,

gevolgd door twee waterpijpen gevuld met hasj,  achtereenvolgens gerookt had. Hij
haalde zijn schouders op en vroeg: 'Ben ik door aan het draaien?' Hoewel hij bang
was, verlangde hij naar de waarheid. Daarom stopte hij zijn telefoon in zijn broekzak
en zei tegen Benedictus: 'Laat ik die eerste roman van je maar eens gaan lezen dan.'

'Erg goed van je,' zei de Wijsgeer die nog steeds het boek tussen zijn vingers
geklemd had. Daarom overhandigde hij het snel aan zijn student.

'Het heet Profeet van het Licht?'
'Ja, dat maakt uit omdat?'
'Het lijkt allemaal zo vertrouwd.'
'Is dat zo?'
'Ja meester.'
'Dan werkt de Zaadsynchronisatie zelfs al vóórdat ik het eigenlijk verwacht

had.'
'Zaadsynchronisatie?'
'Laat maar zitten.'
'Goed,' zei Xavier, 'waar kan ik plaatsnemen?'
De Wijsgeer wees met zijn knokige vinger richting een eikenhouten tafel die

in een verlaten hoek van de kamer stond.
Toen Xavier dichterbij kwam zag hij een kaart van de wereld, genaamd Sistna,

waarin zij leefden. De kaart lag uitgespreid over de hele tafel.
'Die  werd  gemaakt  nadat  de  Koppelingen  werden  gebroken  door  mijn

duistere kant,' zei de Wijsgeer.
'Waar  gaat  dit  boek  over?'  vroeg  Xavier,  daarmee  het  geraaskal  van  de

Wijsgeer negerend. Het voelde op de één of andere manier vertrouwd voor hem aan.
Hij  voelde zelfs  enige  trots  opwellen in  het  binnenste  van zijn  ziel,  alsof  hij  deze
romans zelf had geschreven, trots zijnde op het eindresultaat.

'Lees  eerst  maar  eens  alle  boeken,  en  ik  beloof  je  dat  de  antwoorden
uiteindelijk vanzelf zullen komen.'

Aldus draaide Xavier zich om en sloeg het boek open.
Benedictus' eerste verhaal was begonnen.
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II 
Licht Hoofdstuk I

 

Paragraaf I
Wilder Driez

Wilder
–De Zilveren Maan 
 

De  bruine  kroes  was  tot  de  nok  toe  gevuld  met  koperkleurig  bier.  De

zwaartekracht speelde zijn gebruikelijke spelletjes,  aldus droop de dikke schuimlaag
langzaam langs de zijkanten naar beneden.

Terwijl  de  man,  genaamd Wilder  Driez,  zijn  beide  vuisten rond de  kroes
balde, tuurde hij vanonder zijn capuchon die verbonden was met zijn oude, vervallen
jas.

Hij  zag  een  Rapshider  hoofd  aan  de  muur  hangen.  Het  was  Abbus'
persoonlijke trofee, wist hij. Het hoofd was bedekt met grijze haren, zo divers in zijn
tinten dat er sprake leek te zijn van meer dan vijftig tinten grijs.

Zijn blik werd wazig, alsof hij zich in een droom bevond en toen schakelde
Wilder's focus over naar de man die was gehuld in zwarte kleding. Aan zijn heup hing
een in de schede gesloten rapier, waarop de man zachtjes trommelde met zijn vingers.

Terwijl de geur van  talgkaarsen Wilder's neusgaten binnendrong, bracht hij
langzaam de kroes omhoog en krulde zijn lippen eromheen, om nog geen moment
later  zijn  lip  open  te  snijden,  ten  gevolge  van  een  kleine  scherpe  rand  aan  de
bovenzijde. 'Sombravors ballen!' vloekte hij, waarna hij de kroes neerzette.

Toen hij het bier geproefd had werd hij vervuld van woede, want zijn scherpe
zintuigen  vertelden  hem  dat  het  biermerk  het  handelsmerk  van  zijn  gezworen
vijanden was. En daarom begonnen tranen over zijn wangen te stromen. 'Ik vervloek
de Bloedraven!' schreeuwde hij en gooide vervolgens de kroes naar het hoofd van de
Rapshider. 'Waarom kan ik het lot niet veranderen!'

Een man kwam vanachter de toonbank op hem afstormen. Zijn witte tuniek
was bedekt met vlekken van reuzel, waarschijnlijk door het snijden van vlees, maar de
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tuniek was ook veel te klein, want eronder was zijn naakte, behaarde en veel te dikke
buik zichtbaar.

Toen Wilder zijn gezicht goed bestudeerde zag hij dat deze man zijn uiterlijk
had veranderd, want nu had hij een bruine ringbaard in plaats van een sikje. Zijn haar
was nog steeds hetzelfde, echter wel vet van het zweet. Het hing voor zijn azuurblauwe
ogen. Aan de bovenkant van zijn schedel  was nog steeds diezelfde oude kale plek,
bedekt met de littekens die hij had opgelopen door de strijd met de Rapshider. Dat
was wat hij zelf vertelde tenminste, maar Wilder wist wel beter.

Deze man heette Abbus en hij was de eigenaar van deze taverne, en tevens
een goede vriend van hem, ook al was Wilder's vader niet zo weg van hem.

'Wat denk je wel niet dat je voor een idioot bent!?' zei de man, wild zwaaiend
met zijn mes. ‘Een beetje herrie lopen trappen in mijn herberg!'

'Praat niet zo tegen je Heer!'
En toen herkende Abbus zijn stem. ‘Bij de Goden, mijn Heer, waarom ben je

in vermomming gekomen?'
Wilder wees naar de man gehuld in het zwart die steeds dichterbij  kwam.

Achter  hem liepen  twee  ridders,  gehuld  in  een  lederen  pantser.  Ze  hadden  hun
zwaarden al getrokken.

'De  verhalenvertellers!?'  schreeuwde  Abbus.  'Wat  is  er  omwille  van
Sombravors kloten aan de hand!?'

'Geen tijd om uit te leggen!' was Wilder's reactie. 'Maak je gewoon klaar om
ernstige schade aan te richten!'

Wilder
–Het Huis Driez
     –Wilder's vertrekken
 
'Whoah!' 

Badend in het zweet ontwaakte Wilder uit zijn helse nachtmerrie. Hij ging op
de  rand  van  zijn  bed  zitten  en  kreunde:  'Weer  die  droom!  Die  droom  over  de
Bloedraven. Waar probeert dit visioen me voor te waarschuwen?'
                Hij haalde zijn schouders op en fluisterde: 'Zijn deze verhalenvertellers de
Bloedraven?' 

Hij wist dat er een ernstig geval van vijandschap tussen zijn Huis en die van
het Hoge Huis van de Bloedraven heerste, want de Bloedraven hadden de Keizer van
de wereld,  genaamd Hovelia  met  hun zieke spelletjes gemanipuleerd.  Zijn vader  –
Heer Frank Driez – had de verkiezingen gewonnen, dus zou het Huis Driez uitgroeien
tot het Hoge Huis dat qua aanzien direct onder de Keizer stond en tevens regeerde.
Maar de Bloedraven hadden het zo weten te draaien dat het Huis Driez uit de gratie
van de Keizer was gevallen; daarom werden in hun plaats zij het Hoge Huis.
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 De andere adellijke Huizen, zoals onder andere de Huizen Yggdra, Dukera,
van Yongendaal, Mondar en Wizgard hadden sindsdien hun ruggen richting het Huis
Driez gekeerd; vanaf die dag stonden zij er helemaal alleen voor. Dit was natuurlijk uit
puur zelfbehoud. Het was gewoon de aard van de mensheid, was wat Wilder wist,
want met name in de politiek hielp men niet een man in nood louter uit plezier. Het
ging hierbij altijd om persoonlijk gewin of pure zelfbescherming en de Huizen waren
daar geen uitzondering in.

Wilder gaf eerlijk gezegd niet veel om zijn vader z'n ruzies. Het scheelde hem
zelfs vrij weinig. Zijn vader had hem vaak egocentrisch genoemd. Echter, in die droom
leek het wel of hij zelf de Bloedraven haatte, alsof hij bereid was om eenieder die hun
naam droeg te doden.

Ook al was het midden in de nacht, besloot Wilder om toch naar buiten te
gaan en een frisse neus te halen. Hij pakte zijn lantaarn en ontstak deze met behulp
van  een  paar  vuurstenen.  Vervolgens  trok  hij  wat  kleren  aan,  van  degenen  die
verspreid lagen over de marmeren vloer. Hij had niet eens in de gaten dat hij kleding
van drie dagen terug aantrok dat nog steeds op de grond lag.

Hij  wilde  niet  dat  de  dienstmeiden  van  het  Huis  Driez  zijn  rotzooi
opruimden. Hij wilde zijn eigen verantwoordelijkheden nemen, echter was hij daarin
het meest van de tijd een beetje verslapt.

'Wat een week,'  zei  hij  gapend. 'Altijd diezelfde droom!'  Hij  gebruikte  zijn
lantaarn om de deur te vinden en deze opende hij langzaam. Hij sloot de deur op zo'n
stille wijze dat deze een zacht klikkend geluid maakte toen hij dichtviel.

De gang was pikzwart, zoals de nacht zelf. Het was alsof hij het ongedierte
tussen de nissen van de muren kon horen kruipen.

Lantaarns rustten in de snavels van Griffioenen die aan de muur bevestigd
waren. Maar de lichten waren allemaal uitgedoofd. Hoewel het schemerige licht van
zijn eigen lantaarn er amper voor zorgde dat hij verder dan een enkele armlengte kon
kijken, kon Wilder toch zijn weg vinden, want hij kende dit bolwerk misschien nog
wel beter dan dat diens eigen Heer – zijn vader – het kende.

Terwijl  hij  door  het  pikkedonker  sjokte,  achtervolgde  dat  angstaanjagende
visioen hem nog steeds. Was dit louter een droom of was dit daadwerkelijk een slecht
voorteken.

Heer Frank en Paul
–Het Huis Driez
 
De volgende ochtend keek Heer Frank uit over de eettafel, terwijl hij zijn pijnlijke rug
strekte.  Vóór  hem stond  een  zilveren  bord  gevuld  met  Ansent  eendenborst.  Een
zilveren kan, ingezet met sierlijke saffieren was gevuld met rode wijn  en bij wijze van
spreken was deze hem aan het smeken om opgedronken te worden. Naast hem zat zijn
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Vazal, genaamd Paul van Yongendaal. De Vazal had een hoge rang onder de adellijke
Huizen. Hij diende als adviseur van diens Heer en was tevens de tweede in bevel van
het Huis aan wie hij ofwel toegewezen was, of zelf had uitgekozen. Afgezien daarvan
was Paul van Yongendaal ook nog eens de wapenmeester van het Huis Driez.

Oorspronkelijk was hij lid van het Huis van Yongendaal, maar zijn familie
had hem verstoten, en Sombravor moge weten wat daarvoor de reden was. Later werd
hij  toegewezen aan het Huis Driez, echter voordat deze uit de gratie van de Keizer was
gevallen.  Hij  had  gezworen  loyaal  te  blijven  aan  het  Huis  waaraan  hij  werd
toegewezen,  ongeacht de gevolgen van dien.  Dus zelfs  nu het Huis  Driez  in pure
diskrediet gevallen was, was hij nog steeds in dienst bij Heer Frank.

Het Huis Driez was een middelgroot Huis dat oorspronkelijk het Huis Yggdra
ondersteunde als loyale parlementsvoerders. Het Huis Yggdra had op zijn beurt een
hoog aanzien in het Hoveliaanse Keizerrijk, ook al was dit niet altijd het geval geweest.

Het Huis Driez was gevestigd in het Relica Fort waarin zich ook een stad,
genaamd Relica  bevond.  Ten  noorden  lag  het  Peninsbos  dat  direct  naar  de  stad
Peninsville leidde, wat de belangrijkste havenstad in het noorden was. Heer Frank
had  een  tiende  deel  van  de  opbrengst  van  de  havenuitvoer  tot  zijn  beschikking,
vanwege onderhandelingen met de havenmeesters. Hij had het namelijk voor elkaar
gekregen om deze te overtuigen, ondanks dat de Keizer een afkeer van hem en zijn
Huis had. Maar zoals ze altijd zeiden: ‘De mensen in het noorden zijn bijna net zo
koppig als de dwergen.’

Terwijl  de  Vazal  op  grillige  wijze  met  zijn  lepel  door  de  yoghurt  van  de
Karoliaanse schapen aan  het roeren was, zei hij: 'Wij bevinden ons op de rand van
een oorlog, mijn Heer.'

'Ik denk dat je gelijk hebt,'  antwoordde Heer Frank fluisterend, terwijl  hij
nipte van zijn wijn. Hij morste een klein beetje in zijn grijze baard en daarom slaakte
hij  een  binnensmondse  verwensing.  Daarna  streelde  hij  zijn  hand  langs  zijn
gebruinde, met zweet bedekte voorhoofd. 'Nu de Bloedraven weten dat ik de enige
met kennis over de Wolreliek Kluis ben, is het gewoon een kwestie van tijd.'

'Hoe zijn ze er überhaupt achter gekomen dat jij die kennis bezit dan?' Pauls
toon klonk enigszins bezorgd.

'Ik heb geen idee.'
'Er zou zich een mol in dit Huis kunnen bevinden,' zei Paul terwijl hij zijn

lepel langzaam naar zijn mond bracht. 'We moeten op onze hoede blijven.'
'Ik kan niet geloven dat iemand binnen onze muren ons zou verraden.' Heer

Frank schudde zijn hoofd, waardoor de lokken van zijn grijze haren op speelse wijze
voor zijn kastanjebruine ogen bungelden.

‘Wat zijn uw orders?'
‘Zoek uit wie de verrader is en vertel het me, zodat ik hem kan vermoorden!'
Paul salueerde en zei: 'Zoals u wenst, mijn Heer.'
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Frank nam een hap van de Ansent eendenborst  en zei:  ‘Als die verdomde
Wilder nou eens zijn verantwoordelijkheid zou nemen.'

'Ik kan niet geloven dat hij, van alle mensen, de Profeet van het Licht is.'
'Ik ook niet. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.’
'Die achterlijke idioot kan zichzelf niet eens in de hand houden! Laat staan

die riemen.'
'He, neuk een eind op man!' Heer Frank balde zijn vuist en sloeg op de tafel,

waardoor het bord met de eendenborst begon te rammelen, alsof de eend plotseling
tot leven werd gewekt en declameerde in een kwakend protest. 'Sombravors ballen!
We hebben het hier wel over mijn zoon!'

'Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat–'
Frank sloeg eens te meer op de sierlijke tafel en nu was het zijn wijnglas dat

rammelend over de tafel danste. 'Je hoeft verdomme niets meer te zeggen!' schalde hij
toen.

‘Het  spijt  me,  mijn  Heer,'  zei  Paul  terwijl  hij  zijn  lepel  in  zijn  kom  liet
bungelen. 'Ik had het niet moeten–'

'Nou, weet je wat, misschien heb je wel gelijk,' onderbrak Heer Frank hem.
'We moeten hem zijn eigen training een beetje serieuzer laten nemen, maar ik heb
geen  idee  hoe  we  hem meer  verantwoordelijkheid  kunnen laten  voelen  voor  zijn
taken.'

'Ik ook niet,' zei Paul, 'maar we moeten heel snel iets bedenken, anders is het
Huis Driez ten dode opgeschreven.'

Wilder en Ubír
–Ubírs Huis
 
'Seksende smeden! Ik vraag u wat u wilt drinken!?’ schalde Ubír. Hij was een dwerg
met zilvergrijze haren, die verrieden hoe wijs hij was, of beter gezegd, hoe wijs hij zou
moeten zijn. Zijn zwarte tuniek was gemaakt van bokkenleer. Hij mocht dan wel klein
zijn, maar zijn spieren waren dik en geaderd, als de pik van een cycloop.

‘Dwergenbier natuurlijk,' zei Wilder.
'Blaarvormige  vaatjes  vol  met  grimmig  dwergenbier!  Het  heet  Terra!  Niet

dwergenbier, u hebzuchtig aambeeld.'
'Maar je hebt het net zelf zo genoemd!'
'Harige  hamers!  Probeert  u  niet  om een  dwerg  over  zijn  eigen  cultuur  te

leren!'
'Nou, aangezien we toch op de vulgaire taal tour gaan, maak ik er zelf ook

een! Wat dacht je van, schrijnende haren van Sombravor's sikkelvormige balzak! Je wil
ook altijd het laatste woord hebben hè, jij droldraaiende dwerg!?'

'Hahaha, die gaat regelrecht in het van Dirkuz boek van de dwergen!'
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Wilder wist dat het van Dirkuz boek een soort van scheldwoorden boek van
de dwergen was. Voor zover hij wist had geen enkel mens ooit een vulgaire zin weten
te improviseren die door de dwergen werd aanvaard als zijnde goed genoeg voor het
boek. 'Wat vind je van deze, korzelige kontkorsten van verkankerde varkens! Koperen
kotsemmers, gevuld met post-apocalyptische kots van gedesintegreerde potvissen!'

'Whahahaha!  Wilder,  vanaf  vandaag  bent  u  een  bezongen  held  onder  de
dwergen! U bent nog veel ingenieuzer dan de oorspronkelijke schrijver van het van
Dirkuz boek!'

'Tongende tepels, ben ik zo goed!?'
'Ja Wilder, hoe dan ook, ik was u er gewoon op aan het wijzen dat de ware

naam van het bier–'
'Huh, je bedoelt het dwergen bi–'
'Terra!'
'Wat jij wilt joh!' 
'We willen niet onderworpen worden aan misverstanden–'
‘In  onze  eigen  gewoontes,'  was  hoe  Wilder  zijn  zin  onderbrak  en  tevens

afmaakte.
'Stopt u onmiddellijk met me de wind uit de zeilen te nemen!'
Wilder was ondanks zijn irritante houding blij om deze dwerg als vriend te

hebben. Hij wist dat Ubír één van de laatste van zijn soort was. Waarom de meesten
van de dwergen waren uitgestorven was iets waar Ubír nooit over sprak, maar wat
Wilder wel wist was dat het iets te maken had met de Alouden. 

'Ach weet je, doe me dan maar wat Terra,' zei Wilder.
'Oké,' zei Ubír, zijn toon grillig. Een vrolijk deuntje fluitend liep hij naar de

keuken. Even later kwam hij terug met in zijn knokige vuisten twee gevulde kroezen.
Wilder  nam één van de kroezen van de dwerg aan.  Zenuwachtig  met  zijn

benen  wiebelend vroeg  hij:  'Waarom heb je  er  eigenlijk  voor  gekozen  om ons te
helpen?'

'Hoe komt het dat u deze vraag stelt?'
'We zijn afstammelingen van de Alouden.'
'Ook  al  beseffen  we  dat  uw  voorouders  een  hand  gehad  hebben  in  het

uitsterven van mijn familie, snappen wij daarentegen dondersgoed dat het onbedoeld
was.  En natuurlijk zijn we gek,  maar dat  terzijde.  En het  meest  belangrijke,  Heer
Frank, uw vader, heeft ons...' Plotseling staakte Ubír zijn zin.

'Wat heeft die ouwe gedaan?' 
'Blaffende balharen! Wilder was u niet helemaal gestopt met uw alcoholische

gewoonten?'
‘Ach, eentje zo nu en dan kan geen kwaad, mijn vriend.' Echter wist Wilder

dat  er  een  hele  andere  reden  was  waarom  hij  het  nodig  achtte  om  het  bier  te
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consumeren; het had iets  te maken met  zijn dromen over  het Hoge Huis van de
Bloedraven. Hij moest en hij zou achter de waarheid komen.

'Oké dan,' fluisterde Ubír, 'maar komt u niet aanzetten met een beklag over
dat ik u niet heb gewaarschuwd.'

Wilder nam een grote slok van het bier en het was net alsof hij had voorzien
wat er zou gebeuren, want zijn blik werd wazig, zodoende begon de waarheid zich voor
zijn ogen te onthullen. Toen mompelde hij: 'Wolfram, laat me verdomme niet in de
steek. Dat kun je niet maken.'

'Kreupele kutschurft! Wat is er met hem?'
'Nee!'  krijste  Wilder  met  een  lange  ademteug,  terwijl  hij  zijn  met  zweet

bedekte hoofd vastgreep.
'Donderende tavernes! Wat is er met u aan de hand man!? U ziet eruit alsof   u

een geest gezien hebt.'
De dwerg wist niet hoe dicht hij  bij  de waarheid zat. Toen zei Wilder:  'Ik

moet gaan! Ik moet zien te redden wat er te redden valt.' En met deze woorden verliet
hij Ubír’s huis.

Het was de hoogste tijd dat hij  zijn opleiding een stuk serieuzer  zou gaan
nemen.
 

Drie dagen later

Heer Frank en Wilder
–Het Huis Driez
     –Sparschuur
 
'Je  bent een zwakkeling!'  schreeuwde Heer  Frank.  'Je hebt  totaal  geen potentie  en
kracht om ook maar iemand te beschermen!'

'Ik zal je eens bewijzen dat ik in me heb wat nodig is om mijn zoon te redden!'
'Dat zou ik maar doen!'  schalde Heer Frank, terwijl  hij  in de richting van

Wilder stormde en hem vervolgens een tik met zijn houten zwaard op zijn hoofd gaf.
'Anders zou het Carola of Axel beter betamen om de Profeet van het Licht te zijn!
Maar op de één of andere wonderbaarlijke wijze heeft het Zaad jou uitgekozen, dus
doe omwille van Sombravors vlammende balharen eens je best, jij oetlul!’

Wilder kon nauwelijks de inkomende aanval ontwijken, terwijl hij riep: 'Laat
mijn broer en zus hier buiten, jij ouwe kut!'

'Wolfram, is jouw zoon en daarom logischerwijs mijn kleinzoon!' kraste Heer
Frank terwijl hij het hakken van zijn houten zwaard niet liet afweten. 'Je kunt hem
maar beter beschermen, zoals dat een echte vader betaamt!' En wederom hakte hij met
zijn zwaard. 
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Deze keer kon Wilder de klap niet ontwijken en werd recht op zijn schouder
getroffen.

'Neuk een eind op, ouwe bok!' Hij wist dat dit  een grote, pijnlijke blauwe
plek  zou worden. 'Ik haat je!'

'Ik doe dit voor jou, mijn zoon! Je moet je eigen krachten leren beheersen, of
anders is het Huis Driez ten dode opgeschreven.'

Wilder  wist  dat  het  niet  alleen  het  Huis  Driez  was  dat  zou  worden
veroordeeld tot de strop, maar de hele wereld. Als de Bloedraven zouden slagen in de
heropleving van Elim, zou de wereld zoals hij die kende, stoppen te bestaan. Want als
zij hun zin kregen zou de wereld voor eeuwig veranderen in een dorre woestenij.

'Ik  zal  slagen!'  schreeuwde  Wilder.  'Ik  zal  leren  om  mijn  krachten  te
beheersen! Want ik ben de Profeet van het Licht!' En met deze woorden begon een
stralende  bliksem rond zijn lichaam te cirkelen.

'Dit kan niet waar zijn!' kraste Heer Frank, ietwat mompelend. 'Het blijkt dus
dat je al die tijd toch de potentie bezat.'

'Ik  zal  je  eens  laten  voelen  waar  ik  verdomme  toe  in  staat  ben,  jij  ouwe
lapzwans!' Verblind door ontembare woede stormde hij op zijn vader af.

Heer  Frank stapte  uit  voorzorg  naar  achteren.  Zoals  de  zaken  er  nu voor
stonden was Wilder tot alles in staat; zelfs het doden van zijn eigen vader. Dit was
vanwege het feit dat hij te veel van zijn slapende krachten in één keer had ontvangen,
en daarom zag hij nu niet meer het verschil tussen vriend of vijand.

Heer Frank had hier echter rekening mee gehouden, voordat hij de training
met zijn zoon was begonnen, en daarom mompelde hij: 'Activeer het afweersysteem
van de sparschuur.'

Twee  magie–tenietdoende  ketens  werden  uit  twee  Griffioensnavels
gelanceerd, elk aan één kant van de schuur. Onmiddellijk ketenden ze Wilder in hun
greep.

'Wat was ik aan het doen,'  jammerde de Profeet  van het Licht, terwijl  hij
langzaam terug bij zinnen kwam. 'Ik was serieus van plan om je te vermoorden!'

'Je hele leven heb je niets anders geprobeerd, jij verderfelijk snotjong,' zei zijn
vader, 'dus maak je maar geen zorgen.'

'Neuk even gauw een eind op, ouwe hark!'
'Rust maar een beetje uit,' zei Heer Frank. 'Ik zal later terugkeren, zodat we de

training voort kunnen zetten.'
'Bij  alle  Goden,’  fluisterde  Wilder  terwijl  hij  zich  ergerde  aan  zijn  eigen

gehannes met de ketens. 'Was dat echt?'
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Paragraaf II
De Bloedraven

 
Heer Robodar
–Het Hoge Huis van de Bloedraven
 

Heer Robodar, de Heerser van het Hoge Huis van de Bloedraven, tuurde over

zijn scepter die was ingezet met angstaanjagende amethisten. De scepter rustte onder
zijn vettige handen.

Ontblote tanden in een kwaadaardige, bijna demonische grijns, zei hij tegen
de drie soldaten die vóór hem stonden: ‘We zullen het bij onze eerste poging rustig
aan doen.' Terwijl hij dat zei kneep hij zijn bruine – bijna zwarte – ogen tot piepkleine
spleetjes,  waardoor zijn donkere, borstelige wenkbrauwen zich fronsten in de vorm
van de letter v.

‘Drie van ons zullen de locatie van de Kluis niet uit hem weten te knijpen,
mijn Heer,'  zei één van zijn ondergeschikten.  Zijn pantser was net zo zwart als de
duisternis die de Bloedraven vertegenwoordigden. Hij ontdeed zich van de helm die
op zijn kale, met zweet bedekte hoofd rustte zodat zijn azuurblauwe ogen zichtbaar
werden.

'Maar dat is niet het plan,' zei Robodar grijnzend. Terwijl hij opstond, balde
hij zijn rechtervuist om het gevest van zijn scepter, alsof hij wilde zeggen dat louter en
alleen hel en verdoemenis wachtten op degenen die hem tegenspraken.

'Wat wil je dan dat we doen, mijn Heer?'
'Zoek het Zaad van de Duisternis en stuur hem naar de hel.'
'Je bedoelt Lorbadis?'
Robodar  haalde  zijn  schouders  op  en  grijnsde  wederom.  'Het  valt  te

veronderstellen dat het in ieder geval erg dicht in de buurt komt,' zei hij toen.
'Maar waarom moeten dan alleen wij drieën gaan?'
'Ah, heb je het niet gehoord dan?' 
‘Wat zouden we dan gehoord moeten hebben?'
'Het  jaarlijkse Luna festival van het Huis Driez.'
'Ah, hun Luna festival, waar zij het licht van de maan aanbidden.'
'Ja, het is om ons een steek onder de gordel te geven, door te vertellen dat

zelfs in de duisternis van de nacht een licht te vinden is.'
'Ah, het eeuwenoude gezegde van de Alouden.’
Robodar antwoordde met slechts een kort knikje.

25



‘Maar hoe zit het dan met dat festival?'
‘Een groep van acteurs en verhalenvertellers wordt elk jaar ingehuurd door

het Huis Driez voor dit Luna festival. Natuurlijk heb ik er persoonlijk op toegezien
dat  deze  troubadours  zijn  uitgeschakeld,  dus  zullen  jullie  het  Huis  Driez
binnendringen  als  incognito  verhalenvertellers,  op  zoek  naar  het  Zaad  van  de
Duisternis.'

'Ik begin in te zien waar u naar toe wilt, mijn Heer. Als we aankomen met een
heel  leger,  zullen ze  het Zaad van de Duisternis in veiligheid brengen voordat  we
überhaupt door de poort getreden zijn.’

'Maar hoe zit het dan met de Kluis?' vroeg de andere soldaat.
'Altijd al een denker geweest, hè Rudar?'
'Ja, wat zou dat, mijn Heer?'
'Noem me gewoon vader, mijn zoon.'
‘Oké, mijn He–'
'Hé, geen zorgen. Stop gewoon met die formaliteiten, ik sta gelijk aan jou. Ik

ben je vlees en bloed, je vader.'
'Ja,  Robodar;  vader  van  Wimmodar  en  Rudar.  De  laatste  –  ik  dus  –

tweedgeborene prins van het Hoge Huis van de Bloedraven.'
'Altijd al zo vol van jezelf geweest hè, mijn jongen.'
'De appel valt klaarblijkelijk niet ver van de boom, vader.'
‘Inderdaad,’ zei Robodar grinnikend. 'Maar over de Kluis.'
'Ja,' zei één van zijn andere kornuiten, 'wat is er mee?'
'Als  jullie  per  toeval  iets  leren  over  de  locatie  van  de  Kluis,  zal  dat  een

gelukkige samenloop van omstandigheden zijn,' was Heer Robodar’s strikte antwoord,
'maar  reken er maar niet op, want onze kleine vriend zal daar wel voor zorgen.'

'Ah, de verrader in het Huis Driez.'
'Heer Frank, die naïeve en trotse man zal dit verraad van heel dichtbij niet

aan zien komen. Hij zal volledig de roos missen.'
'De  roos  missen,'  zei  één  van  zijn  kornuiten.  'Perfecte  woordkeuze,  mijn

Heer.’
'Er is niets meer wat ik jullie kan vertellen,’ zei  Robodar. 'Ik verzoek jullie om

te vertrekken.' Na deze woorden wuifde hij ze met een wuivend handgebaar weg.
Toen de soldaten de troonzaal verlaten hadden, stond hij  op en fluisterde

naar zijn zoon: 'Tijd om onze Godin in te schakelen.' Dit zei hij omdat hij het nodig
achtte om zijn bondgenoten aan de andere kant te laten weten dat het Zaad van de
Duisternis op weg naar hen was. 
                Het Linkproject was nu pas echt begonnen.
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Paragraaf III
De training

 
Drie weken later

 
 
Wilder, Carola en Axel
–Wilder's vertrekken
 

'Sombravors harige ballen!' vloekte Wilder. 'Heeft mijn vader dat echt gezegd,

Axel?'
Axel was iets jonger dan Wilder. Gekleed in een netjes ogende tuniek deed

hem ietwat tegenstrijdig ogen, want velen beweerden namelijk dat hij zelfs nog minder
verantwoordelijkheden kon dragen dan Wilder.

Axel trok aan zijn stropdas en stelde zijn monocle opnieuw af. 'Ja, grote broer
van me, onze vader heeft dat werkelijk gezegd,' zei hij toen.
 'Onze vader, ook goed, prima, jij je zin, maar ik kan het gewoon niet geloven.'

'Altijd dat egocentrische rotgedrag hè, Wilder,' zei Carola. Als ze niet zijn zus
zou zijn, zou ze in Wilder's  smaak zijn gevallen, want ze was een beetje mollig en had
borsten zo groot en waarschijnlijk net zo sappig als gerijpte watermeloenen. Lokken
zwart haar krulden op grillige wijze voor haar mollige gezicht. Een van haar oren was
een  flapoor,  wist  Wilder  maar  haar  haar  verborg  altijd  dit  kleine  teken  van
onvolmaaktheid. 

Wilder wist dat dit haar onzeker maakte, dus wees hij haar er altijd op dat de
volmaaktheid lag in de onvolmaaktheid. De zin was zo poëtisch dat het eigenlijk net
zo goed een gezegde van de Alouden had kunnen zijn.

'Ik kan het niet geloven!' zei Wilder op sissende toon.
 'Vader  bedoelt  het  goed,  broer,'  zei  Carola.  'Hij  doet  dit  alleen  om je  te
beschermen.'

'Maar toch–'
'Als het wegnemen van al je vrijheid betekent dat jij je training een beetje

serieuzer gaat nemen, dan is dat het beste.' 
'Wat weet jij er nou van, Axel!?' blafte Wilder. 'Een soort van Messias zijn is

niet iets waar je uit eigen vrije wil voor kiest.'
'Dat is de reden waarom ik verdomd blij ben dat jij het bent en niet ik.'
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'Verdomme Axel. Mijn vader betekent veel voor me, maar hij is altijd zo’n
heetgeblakerd type.'

'Ja, ik weet wat je bedoelt,' zei Carola. 'Het is net alsof het je hart doorboort
wanneer hij boos wordt.'

'En op die manier zal mijn licht niet groeien. In plaats daarvan zal het plaats
maken voor zwartgallige duisternis.'

'Nee,' zei Carola. 'Jij bent niet de duisternis, jij bent het licht.'
'Ja ja, licht als van een desintegrerende zon.'
'Dan  kan  je  net  zo  goed  zeggen  dat  je  zo  donker  bent  als  een  stralende

beerput.'
'Genoeg  poëtica  voor  vandaag,'  zei  Wilder.  'Het  feit  blijft  dat  de  Goden

verkeerd gekozen hebben.'
'Er moet een reden zijn waarom Ze jou gekozen hebben,' zei Carola. 'Je hart is

sterk, ik weet het gewoon.'
'Ik weet niet of het een kwestie is van kiezen, of gekozen worden. Ik bedoel,

de Zaden zijn gewoon in de zielen van willekeurige personen beland en dat verklaart
waarom een ukkel als Wilder de Profeet van het Licht werd.'

'Praat niet zo over hem, Axel.'
'Ik vertel alleen de keiharde waarheid.'
Carola  haalde  haar  schouders  op.  'Ik  weet  alleen  dat  onze  broeder  een

geweldige potentie heeft. Ik bedoel, hij is een kwart van–'
'Pokdalige zak  van Sombravor dat weet ik toch ook wel, Carola! Maar zoals

de zaken er nu voor staan ligt het Huis Driez aan de rand van vernietiging door de
krachten der duisternis.’
 
Wilder
–Kathedraal van het Huis Driez
 
Vóór hem – in een houten schommelstoel – zat Eerwaarde Vader Yrewmba. Zijn witte
haar was bedekt met plekjes van grijs, net als zijn baard. Op zijn hoofd rustte een
groene krans, zoals dat het geval was bij  Keizer Julian Cezare zelve. Hoewel hij de
Eerwaarde  Vader  van  het  Huis  Driez  was,  had  Wilder  zich  vaak  afgevraagd  hoe
serieus hij zijn eigen verantwoordelijkheden nam. 

Hij  had  Eerwaarde  Vaders  altijd  voor  zich  gezien  als  zeer  serieuze  en
bekwame,  zelfs  haast  door  de  Goden betastte  sjamanen.  Zij  moesten  een intense,
jarenlange training volgen aan de Academie van Medicijnleer, en moesten tevens een
theologische studie afleggen. Ook moesten zij het celibaat afleggen, en ondanks dat de
Eerwaarde Vader dat had gedaan, was hij toch nog constant seksueel getinte grapjes
aan het maken, alsof hij een vervelende puber was.
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                Toen  dacht  Wilder:  ‘Het  celibaat  afleggen  is  zo  dogmatisch.  Het  is
ongezond om je te weerhouden van lust. Bij Yrewmba heeft het als gevolg dat hij zijn
frustratie uit door middel van grapjes, maar het kan nog veel ergere gevolgen hebben.’
Dus  herinnerde  hij  zich een verhaal  over  een bepaalde  stroming  van de leer  van
Sombravor,  waarin  Eerwaarde  Vaders  die  het  celibaat  afgelegd  hadden,  kleine
kinderen achter de gesloten deuren van de kerk hadden verkracht. Het verhaal had de
wereld  in  rep  en  roer  gebracht,  maar  zijn  vader  had  gezegd  dat  het  hem  niks
verbaasde; het bedwingen van geilheid kwam immers met alle mogelijke gevolgen van
dien. 

Wilder kon zich wel in deze visie vinden, ook al zei hij dit niet tegen zijn
vader; hij sprak hem liever in zijn bijzijn tegen, maar achter zijn rug om praatte hij al
zijn woorden na, exact zoals ze gezegd waren. Maar hij vreesde dat zijn vader dit allang
wist. 

De  Eerwaarde  Vader  zat  rustig  op  en  neer  te  schommelen  in  zijn
schommelstoel,  en  Wilder  vond  het  vreemd  dat  zo’n  oude  wijs  ogende  man  zo
kinderachtig  kon  doen,  want  ondanks  alles  straalde  hij  nog  steeds  de
verantwoordelijkheid uit, waarvan verwacht werd dat  hij hem droeg.

‘Wat kan ik voor je doen, mijn Heer?' vroeg de Eerwaarde Vader vervolgens.
'Ik heb het gevoel dat ik op het randje van de waanzin aan het balanceren

ben, Eerwaarde vader.'
'Nou, wat is daar nou nieuw aan dan?’ vroeg hij grinnikend. Zijn stem klonk

alsof er in zijn keel een krijsende poliep genesteld zat. Het was – zoals altijd wanneer
Wilder zijn stem hoorde – een kwellende sensatie, als het krassen van een waggelende
kroonluchter.

'Ik ben serieus, Eerwaarde vader.'
'Nee, dat ben je nooit geweest.'
'Neuk even een eind op! Alsof jij ooit je leven serieus genomen hebt met je

stomme seksueel getinte grappen.'
'Mijn grappen zijn de beste van de besten.' 
En weer moest Wilder het gekrijs van de poliep aanhoren.
'Ik  heb  nooit  begrepen  waarom  mijn  vader  je  heeft  aangenomen  als  de

Eerwaarde Vader van het Huis Driez!' 
'Het was niet je vader, mijn Heer. Dat zou je nu inmiddels wel moeten weten.

Maar ja, wat weet jij nou van de ins en outs van je vader. Wat weet je überhaupt over
het Relica Fort en het Huis Driez.’ Het was een veronderstelling, geen vraag.

‘Wie was het dan?’
‘Het was Heer John Driez, je grootvader.'
Wilder schraapte zijn keel. 'Dat verklaart een hoop,' zei hij toen.
'Wat bedoel je?'
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'Van wat ik over die wanstaltige man gehoord heb, kan ik zeggen dat ik blij
ben dat hij dood is en ook hoop ik dat zijn lijden verschrikkelijk was.'

'Waarom zeg je ineens zulke gruwelijke dingen, mijn Heer?'
'Hij heeft die ouwe lul van me op een misselijkmakende manier behandeld.

Het  was  zoals  ik  het  begreep  gewoon  geestelijke  mishandeling  en  zelfs  die  ouwe
pleurispik verdient niet zo’n dusdanige bejegening. Het is gewoon te verschrikkelijk
voor woorden.’

'Je hebt werkelijk waar geen flauw idee, hè?'
'Misschien wil ik het niet eens weten.'
‘Het is beter om zijn schaamte te verbergen, waar niemand het kan vinden.' 
'Laten we gewoon ter zake komen.’ 
'Oké,  ik beloof  dat ik zal  proberen om mijn stomme grappen voor me te

houden.’ 
‘Zie je, Eerwaarde Vader, misschien kun je me wat kalmerende kruiden geven,

want ik ben op de rand van de waanzin aan het balanceren.'
'Dan  schrijf  ik  je  morphin  siroop  voor,'  zei  de  Eerwaarde  Vader

schokschouderend, terwijl het gekrijs van de poliep  een ratelende klaagzang leek te
worden.

'Nee, niet dat! Alles behalve dat! Dat is niet wat ik wil! Het zal de zaken alleen
maar verergeren.'

‘Waarom dat dan, mijn Heer?’
'Omdat ik geplaagd word door visioenen, die in intensiteit toenemen als ik

alcohol drink en mezelf bedwelm met sterke tincturen zoals morphin siroop.’ 
'Dan denk ik dat valeriaanse basilicum gemengd met een brok nachtschade

het beste is wat ik je voor kan schrijven. Wat dacht je daar van?'
 'Dat zou beter zijn.'

'Hé, maar Wilder.’
'Je gaat niet zeggen dat ik–'
‘Ja  dat doe ik wel,  want ik zat  zo te  denken, misschien is  het hol van de

gekken, genaamd Emer iets voor u mijn Heer!' En nadat hij dit gezegd had begon hij
te lachen, terwijl de poliep op Wilder's zenuwen begon te werken. 

‘Ik zou willen dat ik dat ding er uit kon snijden,’  dacht hij terwijl hij deze
walgelijke woorden van de Eerwaarde Vader tot zich door liet dringen.

Wilder wist wat Emer was. Het was een diepe kuil achter de Sustaberg muur,
waar mensen die waanzinnig verklaard waren, gedumpt werden. De put was zo diep
dat je nooit over de Sustaberg muur zou kunnen klimmen om zo te ontsnappen. En
zelfs al zou iemand in staat zijn er over heen te klimmen, dan zou hij terecht komen
in het Zonschild Woud; een bos vol met tergende valstrikken, zoals prikkeldraad en
berenvallen. Zelfs aan de rand van dat bos bevond zich nog steeds een zeer hoog hek
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met aan diens top vlijmscherpe speerpunten. Er werd gezegd dat de gekken daar een
eigen samenleving hadden opgebouwd die was uitgegroeid tot een pure Dystopie.

Wilder schokschouderde. ‘Erg grappig,’ zei hij toen. 
'Nu de Bloedraven zich tot het Hoge Huis gevormd hebben, hebben ze de

vervloekte Keizer weten te overtuigen om de wet aan te passen.'
'Je bedoelt de wet omtrent de Sjafra's?'
De  Eerwaarde  Vader  hielp  zichzelf  uit  zijn  schommelstoel,  en  terwijl  hij

langzaam naar een tafel sjokte, waarop bussen gevuld met helende kruiden stonden,
zei hij: 'Ja, het is verschrikkelijk is het niet. Het is niet dat de Keizer ze voorheen niet
afkerig behandelde, maar hij heeft nu besloten om de Sjafra's tussen de gekken daar te
gooien, omdat er volgens hem en het Hoge Huis van de Bloedraven geen plek is voor
hen in deze wereld!'  Hij griste wat kruiden uit een marmeren bus en ontkoppelde
daarna een leren zakje  van zijn  riem. Het  zakje  vullend vervolgde hij:  'Racistische
mensen  zeggen  vaak  dat  de  donkere  kleur  van  hun  huid  de  duisternis
vertegenwoordigt, maar als de Bloedraven hen haten, dan kan het niet anders zijn dan
dat ze zijn gevormd uit het licht.'

'Vertel dat maar tegen onze grote vriend Abbus, Eerwaarde Vader.' Dat gezegd
hebbende herinnerde Wilder zich dat zijn eigen Huis ooit een alliantie had met het
Huis Yggdra, echter was deze tijd nu lang vervlogen, alsof de alliantie slechts op de
pagina  van  een  geschiedenisboek  was  geschreven  en  nu  slechts  nog  maar  een
herinnering van die tijd was overgebleven. In eerste instantie had het Huis Yggdra een
andere  naam,  namelijk  het  Huis  Izareäl,  maar  de  Heerser  van  dit  Huis,  Vrouwe
Charloxa Izareäl, was uit de gratie van de Keizer gevallen, net als het Huis Driez nu.

De huidige Heerser van het Huis Yggdra, genaamd Heer Silma had altijd al
een hekel aan zijn eigen moeder gehad. En ook al was hij in eerste instantie van plan
om haar op gruwelijke wijze te doden, had hij uiteindelijk toch besloten om haar in
plaats daarvan te veroordelen tot het hol van de gekken achter de Sustaberg muur.
Daarna nam hij de teugels in eigen handen en veranderde de naam van het huis van
Izareäl naar Yggdra.

Heer Silma wist dat de Keizer de Sjafra’s tot op het bot verafschuwde – puur
omdat zij een donkere huid hadden – en daarom gaf hij zijn eigen manschappen het
bevel om hun vestigingen te overvallen en hun eigendommen te vernielen. Daarom
had hij een oorlog uitgelokt met een Sjafra bende, genaamd de Krutsar Bende.

Tegenwoordig waren het Huis Driez en het Huis Yggdra letterlijk vijanden
van elkaar, mede omdat het Huis Driez nu uit de gratie van de Keizer was gevallen. 

Uiteindelijk  had  Wilder's  vader  een  alliantie  met  deze  Krutsar  Bende
gevormd. Ook al woonden zij niet binnen de muren van het Relica Fort, waren ze
desalniettemin in dienst van zijn vader. Ze trokken stad en land af en vielen Huizen
aan die nu vijandig tegenover het Huis Driez stonden. Ze stalen hun rijkdommen en
brachten deze naar zijn vader.
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Al  deze  gedachten  hadden  zich  afgespeeld  in  slechts  een  luttele  seconde.
Wilder wist dat dit iets was wat heel vaak gebeurde. Hij was namelijk een soort van
supermens, want hij was niet alleen de Profeet van het Licht, maar ook één van de
Zaden der Hoop.

‘Mijn ziel is een onderdeel van de almachtige Wijsgeer,’  dacht hij. Hij keerde
zijn aandacht terug naar zijn directe omgeving en hoorde Yrewmba zeggen: 'Abbus
heeft een moeilijk leven gehad, mijn Heer.'

‘Weet jij dan wat er gebeurd is?'
'Nee, maar met een groot scala aan sociale vaardigheden die ik bezit, kan ik je

wel  vertellen  dat  het  voor  mij  in  ieder  geval  voor  zich  spreekt,'  antwoordde  de
Eerwaarde Vader, 'maar goed, jij zal altijd en eeuwig de snotterige en egocentrische
Wilder zijn, hè?'

De  Eerwaarde  Vader  liep  terug  naar  waar  Wilder  stond,  vervolgens  het
gevulde zakje dat hij in zijn rechtervuist gebald had voor zich uit houdend. 'Neem dit,'
zei hij toen op rochelende toon. 

De Profeet van het Licht nam stilzwijgend de mix van valeriaanse basilicum,
gemengd met  een brok  nachtschade  aan,  maar  hij  wist  dat  het  hem op de lange
termijn niet zou helpen; hij was zowel gezegend als vervloekt. Hij was namelijk één
van de Zaden der Hoop, gedoemd tot het strijden van een levenslange oorlog.
 
Wilder en Wolfram
–Wolframs vertrekken
 
Voordat  hij  op  het  punt  stond  om  te  beginnen  met  de  training  van  zijn
schietvaardigheden, was hij onder het genot van een mok Terra een gesprek aan het
voeren met zijn zoon, Wolfram.

'Waarom heb je weer de fles gegrepen, ouwe?' vroeg de jongen, die niet ouder
dan twaalf jaar was. Zijn haar was net zo zwart als dat van Heer Frank in zijn jonge
jaren. Met zijn bruine ogen, die iets duisters uitstraalden, tuurde hij in het bier, alsof
hij hoopte dat de reflectie hiervan hem het antwoord op deze vraag zou verschaffen.

'Ik wil er liever niet over praten,’ was zijn vader’s reactie, die tot het tergende
besef kwam dat hij normaal gesproken alles tegen zijn zoon kon vertellen; er waren
vanaf dit moment echter twee dingen die hij hem nooit of te nimmer zou kunnen –
of zelfs zou durven – te vertellen.

Het eerste was iets wat zijn vader niet eens wist – dat hoopte hij althans –
want Wolframs geboorte was te wijten aan een one–night stand, tussen hem en een
Bloedraven hoer, genaamd Allisia Bloedraven. Het was zijn meest gruwelijke schande
en hij hoopte dat zijn familie er nooit achter zou komen, ook al was hij soms bang dat
ze het op de één of andere manier al wisten. Dit kwam omdat hij zich realiseerde dat
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zijn moeder evengoed soms werd geteisterd door visioenen die haar fragmenten van
de toekomst lieten zien. 

Het  feit  dat  Wolfram  onder  zijn  hoede  was,  was  iets  wat  hij  zelf  ook
nauwelijks begreep. Wat hij wist was dat Allisia de opvoeding van hem niet zag zitten
en toen op een dag had Allisia hem voor de poort van het Relica Fort te vondeling
gelegd, alsof zij wilde zeggen dat Wilder een betere opvoeder zou zijn. 

Voor zover hij wist was het enige wat zijn ouders hier over wisten, het feit dat
hij door een one–-night stand was geboren, maar Wilder dankte de Goden dat zij niet
wisten met wie dit nachtelijke avontuurtje geweest was.

Het tweede wat hij hem niet kon vertellen was natuurlijk zo vanzelfsprekend
als dat de zon elke dag opkwam – voor hem tenminste –  en dat was wat hij wist over
het lot van zijn zoon. Want hij had diens verdoemenis meermalen op zijn netvlies zien
afspelen, alsof hij een slechte trip had ten gevolge van paddo’s. 

Alleen het zien van zijn zoon en niet in staat kunnen zijn om hem hierover te
vertellen maakte hem gek, als een neushoorn die gestoord was geworden doordat hij
continu werd getreiterd door kwaadwillende pestkoppen. 

Echter bleef hij nog steeds geloven in dat laatste sprankje hoop, want hij was
de  Profeet  van  het  Licht  en  deze  hoop  betaamde  degenen  die  deze  zijde
vertegenwoordigden.

‘Je kunt me alles vertellen, paps. Je weet toch dat ik niet kwaad wordt?'
'Doe alsjeblieft niet zo, mijn lieve zoon.'
'Oké, wat jij wilt oude man.'
‘Zullen we iets samen doen?' vroeg Wilder, want hij realiseerde zich dat dit

misschien wel eens de allerlaatste keer kon zijn dat hij dit ooit zou kunnen doen.
‘Het is zo lang geleden dat we dat deden, paps, maar wat ik me afvraag is–‘
De klokkentoren kondigde de middag aan, maar Wilder zag het meer als een

aankondiging van het begin van het einde; Wolframs einde.
‘Die stomme klok ook altijd,’ zei zijn zoon.
‘Wat wilde je zeggen?’
Wolfram had een ogenblik nodig om de conversatie weer voor de geest te

halen. Daarna zei hij: ‘Ah natuurlijk. Waarom de plotselinge drang?'
Nu  had  Wilder  een  moment  nodig  om de  conversatie  weer  voor  zich  te

schetsen. Toen zei hij: 'Waarom vraag je zo veel?'
‘Waarom beantwoord jij een vraag met een vraag, ouwe?'
‘Omdat  jouw  vragen  meer  vragen  laten  opdoemen.’  Ook  al  was  dit  geen

gepast  antwoord  voor  deze  conversatie,  was  het  toch  het  beste  wat  Wilder  kon
verzinnen om de aandacht af te leiden van Wolframs lot.

'Oké, oké, het zal wel ouwe tandenknarser. Wat wil je doen dan?'
'Ik weet het niet. Zeg jij het maar.’ 
‘Het was jouw idee!'
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'Ik was toch al van plan om naar de schietbaan te gaan om te oefenen met
Paul. Ik kan dan net zo goed eerst even een opwarmende oefening met mijn eigen
zoon doen.'

Terwijl Wolfram zijn handen op zijn knieën sloeg, begon hij te bulderen van
het lachen. 'Ja, dan kan je mij als schietschijf gebruiken, of niet soms?’

'Maak niet zulke idiote, wanstaltige grapjes over je eigen dood!' kraste Wilder.
'Wat is er met jou aan de hand, ouwe lul!?'  Op de één of andere manier

voelde Wolfram een haast ontembare woede in het diepste van zijn ziel  opwellen,
alsof hij plots bezeten werd door een kwaadaardige Entiteit. Hij kon de drang om zijn
vader ernstige schade toe te brengen maar ternauwernood onderdrukken.

Toen keerde zijn kalmte terug, alsof een storm van kwaadaardige duisternis
werd onderdrukt door het licht van een opkomende zon. 'Laten we dan maar gewoon
lekker schieten op wat strodoelen, hè ouwe kut,’ zei hij toen.

'Oké dan.' En met deze woorden stond de Profeet van het Licht op, zijn half
volle mok gevuld met Terra,  achterlatend

'Ben je niet van plan om die op te drinken?'
'Nee,' antwoordde zijn vader en in zijn hoofd ging hij verder: 'Want de tijd is

nu mijn grootste vijand! Ik moet vanaf nu alleen nog maar genieten van de tijd die we
nog samen kunnen doorbrengen.'

Tijdens het wandelen met zijn zoon in zijn kielzog, dacht Wilder: 'Ik zag die
donkere glans in zijn ogen, zoals ik al vele malen eerder heb gezien. Maar nu was het
veel meer morbide alsof hij het...’ Zijn hartslag steeg tot een koortsachtig kookpunt,
waardoor zijn gedachte stagneerde. Desalniettemin was hij tot een hartverscheurend
besef gekomen. ‘Ze zijn niet van plan om hem te doden! In plaats daarvan sturen ze
hem naar de Hel!'
 
Wilder en Wolfram
–Het Huis Driez
     –Schietbaan
 
Toen ze aan waren gekomen op de schietbaan had Wilder geprobeerd om met een
nauwkeurige precisie op een aantal doelen te schieten. Hij was echter verbaasd over
hoe slecht zijn eigen prestatie was. Hij realiseerde zich dat het tamelijk vreemd was,
want  hoewel  hij  officieel  nog  niet  zijn  opleiding  van Paul  had gehad,  zouden de
herinneringen van zijn visioenen genoeg moeten zijn om hem een vaardig schutter te
maken. 

Hij  had  deze  zenuwslopende  weken  namelijk  al  door  middel  van  een
levensecht visioen beleefd, maar toch was alles weg en schoot hij als een dronkenman,
en dat kon hij niet begrijpen. 'Sombravors harige ballen! Ik voltooide die vervloekte
Heroïsche baan bijna vlekkeloos, verdomme!'
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'Je zit me in de zeik te zetten, hè ouwe?’
'Sombravors sikkelvormige eikel, nee ik zet je niet in de zeik! Ik had zelfs een

betere score dan die ouwe van me?'
'Mijn grootvader.'
‘Ach,  nee  man,  ik  was  gewoon  een  grapje  aan  het  maken.  Zie  je,  mijn

schietvaardigheden zijn als die van een dronken zwijn, dus ik heb nog veel te leren.'
'Helse vuren, zelfs al is schieten nooit zo mijn ding geweest, zou zelfs ik dit

beter uitvoeren.'
'Ja, maar je blijft altijd maar zeggen dat dit schieten niet jouw ding is en dat je

liever een duo–zwaaier zou zijn, maar met dat–'
'Komt een grote fout,' maakte Wolfram zijn vader z'n zin af, hem daarmee de

wind uit te zeilen nemend, 'want het zou me minder goed in staat stellen om mezelf te
verdedigen, als ik in beide handen een zwaard draag in plaats van een zwaard in de
ene en een schild in de ander.'

'Niemand in de stamboom van het Huis Driez heeft ooit het pad van de duo–
zwaaier bewandeld.'

'Voor alles is een éérste keer.'
'Waarom ben ik hem dit aan het vertellen? Hij gaat toch sterven,' was wat

Wilder dacht.
Wolfram vervolgde zijn verhaal en ging op in zijn eigen enthousiasme over

het  pad  van  de  duo–zwaaier,  maar  zijn  vader  hoorde  niets  meer  dan  luttele
fragmenten van zijn manische toespraak.

'Nee, hij gaat niet dood,'  dacht hij toen.
En  toen  Wolfram  merkte  dat  zijn  vader  maar  slechts  een  half  oor  –  of

misschien nog niet eens een half oor – voor zijn verhaal had, vroeg hij: 'Paps, hoor je
me?'

'Hij heeft een missie in de hel. Want hij is de–'
'Ben je wel aan het luisteren, ouwe!' was de zin waarmee Wolfram zijn vader

z'n chaotische gedachten onderbrak.
'Het spijt me mijn zoon, maar mijn geest dwaalt af richting een zijspoor.'   Met

deze  gedachte  was  Wilder  hem grofweg  aan  het  negeren,  en  richtte  hij  zich  een
ogenblik later weer op zijn directe omgeving. 

Een tijdje was hij met zijn zoon aan het schieten op strodoelen in de schrale
buitenlucht van de schietbaan. Zijn eigen zoon had een veel hogere score dan hijzelf,
maar hij wist dat dit was te wijten aan alle tegemoetkomende gevaren die zich steeds
maar weer op zijn netvlies afspeelden. 

Zaden van waanzin werden in het diepste van Wilder's vertrapte ziel geplant,
totdat ze langzaamaan zouden ontkiemen tot een woud van met Nocturna besmette
bomen.

'Nocturna,'  dacht Wilder, 'het is de esoterische materie die mijn zoon zal–'
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'Het is gewoon het bier, ouwe lul!' bespotte Wolfram hem. 'Je kunt wel van
allerlei excuses gaan lopen bedenken, maar het is gewoon het bier!'

'Stop nou eens met die achterlijke grapjes!'
'Waarom ben je ineens zo serieus? Het is alsof je een heel ander mens bent

geworden!'
Toen dacht Wilder:  'De enige die een compleet andere man zal worden dat

ben jij, Wolfram.'  En toen zag hij een visioen van Wolfram die werd verzwolgen door
duistere  vlammen.  De  vlammen  waren  gevormd  uit  de  Nocturna;  de  duistere
antimaterie  die  werd  gebruikt  als  energie  voor  de  kanalisatie  van  Demonische
spreuken.

'Het is allemaal mijn schuld,'  dacht Wilder, 'want ik ben degene die het Zaad
van de Duisternis in hem plantte door te neuken met die geïnfecteerde Allisia, de
Bloedraven hoer.’  De vlammen leken een  eigen wil te krijgen, terwijl ze de vorm van
een Demonische verschijning aannamen.

'De Demoon der Duisternis,' fluisterde Wilder, zo zacht dat Wolfram het niet
kon horen. 'Ik heb dat goddeloze monster op de wereld gezet. Maar hij is nog steeds
van  het  licht,  althans  voor  vijftig  procent.  Want  ik  weet  gewoon  dat  er  in  elke
duisternis altijd een licht te vinden is.'

Hij stuurde een gebed richting de Goden, daarmee smekend om zijn zoon te
sparen. En toen zag hij een figuur verschijnen in een achterkamertje van zijn ziel. Het
figuur was een God, gehuld in een rood gewaad. Hij droeg twee zeisen die hij trok,
alsof hij klaar was om Wilder aan te vallen. Uit de zeisen dwarrelde een licht naar
boven,  en  dit  mengde  zich  met  de  vlammen  gevormd  uit  de  Nocturna.  Ze
overspoelden  de duisternis  van de Demoon,  terwijl  ze  de vlammen van Nocturna
blusten.

'Is dit een teken,' vroeg Wilder zichzelf af, terwijl zijn focus niet aflatend bleef
op de duistere vlammen.

'Vlammen... vlammen overal...'
Wolfram was zich niet bewust van zijn lot, dus schoot hij nietsvermoedend op

een ander doel. 'Ha! Ik ben veel beter dan jij, ouwe tandenknarser! Je bent gewoon
weer diezelfde ouwe alcoholist!'

Deze  keer  werd  Wilder  niet  boos,  want  er  waren  louter  en  alleen  die
gruwelijke vlammen.

'Vlammen... vlammen overal...'
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Wilder en Paul
–Het Huis Driez
     –Schietbaan
 
Een uur later, op de zestiende bel van de dag, stroomde de wind in een tegenstrijdig
briesje, terwijl meeuwen hoog in de lucht krijsten. De bel luidde Wilder's training 
met zijn mentor in, en terwijl de laatste gong nog steeds door zijn hoofd tingelde,
rook Wilder de dikke lagen van zwarte rook die uit de schoorstenen van het Huis
Driez naar boven dwarrelden.

Terwijl de meeuwen hun vogelpoep op één van de strodoelen lieten vallen,
spande Wilder de string van zijn kruisboog en dacht: 'De tandwielen van het lot zijn
begonnen met draaien, echter niet in mijn voordeel.’ Hij wist dat dit slechts op zijn
zachtst gezegd was. Hij was zich er van bewust dat het een egocentrisch denkbeeld was,
want het was niet alléén hij die zou worden onderworpen aan totale vernietiging. Zijn
hele  familie  van  het  Huis  Driez  hing  aan  de  spreekwoordelijke  rand  van  een
spreekwoordelijke  klif.  Zij  zouden het doelwit  zijn van totale  vernietiging door  de
krachten  der  duisternis  dat  werd  vertegenwoordigd  door  het  Hoge  Huis  van  de
Bloedraven.

Hij had altijd geleerd dat het licht veel sterker was dan de duisternis, maar het
leek erop dat  dit  allemaal  één grote  leugen was,  met  name in  de verderfelijke  en
demonische plek waar Wolfram naar toegestuurd zou worden, namelijk Lorbadis, of 
beter gezegd Sistna’s Hel.

Het Hoveliaanse Keizerrijk – de wereld waarin hij leefde – was als een paradijs
vergeleken  met  de  diepste  krochten  van  de  hel,  die  misschien  nog  niet  eens  zo
wanstaltig als die plek waren. Maar iets vertelde hem dat er een licht in elke duisternis
zat; zelfs in de zedeloze gruwelijkheid van die plaats. Het was gewoon hoe het licht
was. Het zou uiteindelijk altijd de duisternis weten te overwinnen. Want zelfs in de
donkerste  zielen  was  er  altijd  een  helder  schijnend  licht  te  vinden;  zelfs  in  de
bederfelijke zielen van de Bloedraven. Hij was er voor de volle honderd procent van
overtuigd. Toch, aan de andere kant twijfelde hij aan zijn eigen theorie.
                Paul van Yongendaal had hem instructies gegeven op het moment dat de
zestiende bel nog in zijn hoofd nagalmde, en net als de bel tingelden deze adviezen
door zijn chaotische hoofd. Maar het waren slechts flarden van zijn woorden, want 
tussen  die  woorden  hoorde  Wilder  zijn  eigen  gedachten  zich  herhalen,  als  een
drammend klein kind: 'Vlammen... Vlammen van Nocturna... Vlammen... Vlammen
overal...'

Wilder balanceerde nu echt op de rand van de waanzin. Het was alsof het
zwaard van Damocles aan een zijde draadje boven zijn hoofd heen en weer bungelde,
en dat draadje stond op het punt om te knappen, zoals de snaar van een harp, die in
het bezit was van een overijverige bard.
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'Vlammen... Vlammen van Nocturna... Vlammen… Vlammen overal...'
Het was alsof Yrewmba hem dood dramde met zijn seksueel getinte grappen.
Wilder  mikte  op het doel  en hoorde Paul zeggen:  'Middelste  doel!  In het

kruis!'
Zodoende schoot hij zijn pijl, maar deze miste zijn doel volledig. In plaats van

dat hij  het  doel  raakte  zoefde  de pijl  er  langs  heen en doorboorde  per  abuis het
lichaam van een kat die nietsvermoedend voorbij  liep. Vanaf deze afstand leek het
arme diertje een beetje op zijn eigen kat, die Nekotoby heette.  'Dit gebeurde niet in
mijn dromen,'  dacht hij toen. 

Daarna schreeuwde hij: 'Maar het kan niet Nekotoby zijn!'
En terwijl hij naar de dode kat toeliep, herhaalde dat zeurende zinnetje zich

alsmaar  in  zijn  brein,  alsof  een druppel  water  voortdurend  op zijn  hoofd viel  en
daarmee langzaam maar zeker een rivier door zijn schedel uitmondde; een rivier die
tot het diepst van zijn brein zou stromen en daar dan een waterige hersenschim zou
achterlaten.

‘Vlammen... Vlammen van Nocturna... Vlammen… Vlammen overal...'
Het janken stond hem nader dan het lachen, terwijl hij door het drukkende

gevoel op zijn borst het gevoel had alsof hij stervende was.
Wenend rende hij naar de dode kat. Zelfs de vlagen van de wind leken om de

kat te jammeren. Toen hij over het lichaam van de kat heen boog merkte hij dat hij
inderdaad Nekotoby had doodgeschoten. Nu was niet alleen het janken hem nader
dan het lachen, want hij  begon letterlijk  te huilen in een abominabele klaagzang.
Tranen vormden een pad over  zijn  wangen als  watervallen van doodsangst.  Toen
jankte hij: ‘Nee Nekotoby! Het spijt me zo!'

Als uit het niets begon de kat te bewegen, terwijl het arme beest een pijnlijke
kreet uitte: ‘Miauw!’

'O nee, je bent nog steeds in leven!' Even had hij de tijd nodig om zichzelf te
sublimeren  met  deze  bederfelijke,  morbide  scène  van  dood  en  verderf.  Toen
realiseerde hij zich dat het enige juiste wat hij kon doen, de kat z'n leven beëindigen
was, om hem aldus uit zijn lijden te verlossen. Daarom zette hij nogmaals een pijl op
zijn pees en richtte deze op de kermende kat. Terwijl hij nog enigszins aarzelde om het
beest uit zijn pijnlijke situatie te verlossen,  zag hij het arme beest naar hem staren.

‘Miauw!’ protesteerde zijn kat alsof  hij  wilde vragen waarom Wilder – zijn
trouwe verzorger – hem onderwierp aan deze vloekwaardige gruweldaad.

Wilder wendde zijn betraande ogen van het jammerende beest af en fluisterde
zachtjes: 'Het spijt me zo, Nekotoby.'

Terwijl zijn gejammer werd meegedragen door de wind liet hij de pijl los. 
En met een laatste verontwaardigde blik richting zijn trouwe verzorger was het

leven van de kat beëindigd. Hij was nu op weg naar een plek waar er voor altijd vrede
zou zijn.
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Zo zakte Wilder door zijn knieën, terwijl hij jammerend om het verminkte
lichaam zat te rouwen.

'Niets aan te doen, mijn Heer,'  hoorde hij Paul zeggen. Ten gevolge van al
deze consternatie had hij niet eens gemerkt dat deze man al een geruime tijd achter
hem had gestaan.

'Hoe kun je zo kil en gevoelloos zijn?’ vroeg Wilder vol verbazing.
'Het enige dat telt, is dat we deze oorlog zien te winnen, mijn Heer. Als we

hem verliezen zal het leven van Nekotoby per definitie niet meer geteld hebben.'
'Verdomme! Ik haat je, Paul!' schreeuwde Wilder, maar hij wist dat de man

desondanks gelijk had. Hij zette een pijl op de pees van zijn kruisboog en maakte deze
schietklaar, en terwijl  hij  het wapen op Paul gericht had, deed hij  een paar flinke
stappen achteruit, zijn kruisboog onophoudelijk gericht op de Vazal.

Maar Paul stond daar rustig met zijn armen over elkaar gevouwen, alsof hij
wist  dat  Wilder  eens  te  meer  zijn  doel  zou  missen.  Echter,  toen  hij  Wilder's
positionering zag, wist hij op de één of andere manier dat deze gok niet juist was, dus
dook hij snel weg, terwijl de pijl net voorbij zijn wang zoefde. Stoïcijns reageerde hij
met: 'Ik ben trots op je, mijn Heer. Je schietvaardigheden gaan vooruit! Omwille van
Sombravor, daar had je me bijna te pakken!'

Maar Wilder hoorde alleen zijn eigen gedachten: 'Vlammen... Vlammen van
Nocturna... Vlammen... Vlammen overal...'

Ze  bleven  zich  herhalen,  als  de  tingelende  muziek  van  een  klagende
muziekdoos.

'Wolfram,' fluisterde hij in een geweeklaag van pijn, 'ik zou willen dat ik je
gewoon  kon  redden.'  En  vlak  voordat  hij  zijn  bewustzijn  verloor,  hoorde  hij  de
muziekdoos opnieuw zijn klagende gejammer tingelen.
 
Wilder en Paul
–Het Huis Driez
     –Schietbaan
 
In de afgelopen drie dagen waren Wilder's schietvaardigheden sterk verbeterd. Hij was
er zelf nogal verbaasd over. Wilder had zijn trainer nooit gemogen en hij had nooit
begrepen waarom zijn vader hem had verkozen tot zijn tweede in bevelhebbende.

Dat  alles  maakte  voor  zijn  training  vrij  weinig  uit,  want  Wilder  moest
toegeven dat hij desalniettemin een zeer goede trainer was; beter dan zijn eigen vader
in ieder geval, want Heer Frank herhaalde om de haverklap een groot deel van zijn
lessen, alsof hij dacht dat zijn zoon een halve gare was.

Paul aan de andere kant, paste een omgekeerde interventiemethode toe bij
het opleiden van zijn leerlingen. Als Wilder herhaalde wat hij van hem had geleerd,
ging Paul met opzet in tegenspraak met zijn eigen woorden en lessen. Soms dacht
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Wilder dat het gewoon bij zijn vervelende persoonlijkheid hoorde en dat het gewoon
was hoe Paul zich altijd gedroeg. Hij veronderstelde dat hij gewoon altijd en overal
een  andere  mening  over  wilde  hebben  dan  alle  anderen.  Maar  in  termen  van
opleiding hielp het hem aanzienlijk, want het hield hem scherp en zorgde er tevens
voor dat hij altijd op zijn hoede bleef.

Hij zette een pijl op zijn kruisboog en maakte het wapen schietklaar. Dus was
hij volledig voorbereid om één van de drie strodoelen te raken.

'Middelste strodoel!' commandeerde Paul. ‘Tussen de ogen.'
Zodoende schoot Wilder met een verbazingwekkende souplesse,  en hoewel

hij enigszins nog wat lichte twijfels had over zijn eigen vaardigheden, raakte hij nog
steeds het doel met honderd procent nauwkeurigheid.

'Rechter strodoel! Midden van de borst.'
En wederom bereikte Wilder feilloos zijn doel.
'Linker strodoel! In het kruis!'
En opnieuw deed hij zijn taak zonder gebreken.
'Goed  werk,  Heer  Wilder!'  complimenteerde  de  Vazal  hem.  'Tijd  voor

bewegende doelen.'
Wilder wist dat er een schietbaan ten westen van deze lag, die zich in een zaal

bevond, in plaats van buiten zoals deze. De doelen daar bewogen door middel van
draaiende  tandwielen.  Er  bevonden  zich  daar  drie  banen  met  elk  hun  eigen
moeilijkheidsgraad; een normale, een moeilijke en zeer moeilijke, die de Heroïsche
baan werd genoemd.

Alleen de beste van de besten konden deze zenuwslopende test doorstaan en
tot nu toe waren de enigen die hij kende, die daar ook toe in staat waren geweest,
natuurlijk zijn eigen vader, want het was één van de vereisten om de Heer van het
Huis Driez te worden en Paul van Yongendaal zelf, zoals men zou verwachten van de
trainer. Hij had zelfs Heer Frank in zijn jonge jaren getraind.

'Laten we dat doen,' zei Wilder. 'Ik wil meteen voor de Heroïsche baan gaan.'
'Echt niet. Je niveau is veel te laag voor zulke tergende uitdagingen,' was Paul’s

botte antwoord.
'Je onderschat me.' Hij wist dat hij deze strategie moest toepassen, want Pauls

mening zou anders niet aflatend blijven, maar op deze manier kon hij de man van
gedachten laten veranderen.

'Nee, ik ben niet iemand die personen onderschat.'
'Misschien moet ik maar voor de makkelijke of normale baan gaan en die

maar eens proberen.'
'Je bent daar veel te goed voor, mijn Heer! Ik zou zeggen dat je met gemak de

moeilijke baan zou kunnen nemen.'
'Ja, ik denk het ook.'
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'Nou,  aan  de  andere  kant  kun  je  net  zo  goed  meteen  proberen  om  de
Heroïsche Baan te doen!'

'Nee man, dan moet ik heldhaftig zijn en trouwens die baan is voor mij veel te
hoog gegrepen denk ik.'

Paul haalde zijn schouders op. 'Het is verdomme een bevel!' kraste hij toen.
'Zeer goed,'  dacht Wilder terwijl hij glimlachte en er tevens voor zorgde dat

Paul het niet zag.
 
Wilder
–Het Huis Driez
     –Indoor schietbaan
 
Veertig minuten later was Wilder aangekomen aan het einde van de Heroïsche baan,
en hij had nochtans tot zijn eigen, evenals Pauls verbazing, maar twee kleine fouten
gemaakt. Zelfs  Heer Frank en Paul hadden niet zo'n bijna perfecte score weten te
behalen toen zij het in het verleden deden. Maar wellicht was dat te wijten aan het feit
dat door de tijd heen de Heroïsche baan aanzienlijk was gewijzigd, zodat het ietwat
makkelijker was geworden, in vergelijking met hoe het vroeger was. Toch was het nog
steeds een pad vol van tergende ontberingen.

'Ik ben trots op je, Wilder,' zei de Vazal.
'Ik bezit zoveel macht, maar mijn geest is zo zwak,'  dacht de Profeet van het

Licht.
'Het is tijd dat je doorstroomt naar het laatste onderdeel van je training.'
Wilder schraapte zijn keel. 'Magie,' fluisterde hij toen.
Omdat hij een afstammeling van de Alouden was had hij blijkbaar een grote

potentie om magie te gebruiken, maar de enige keer dat dat tot wasdom was gekomen,
was drie weken terug, op het moment dat hij aan het sparren was met zijn vader in de
sparschuur. Hij werd toen blootgesteld aan zoveel Eather dat het er voor zorgde dat
hij zichzelf verloor, en dus zag hij het verschil tussen vriend of vijand niet meer. Hij
had bijna zijn eigen vader gedood en daarom haatte hij zichzelf.

'Ja,' zei Paul, 'maar helaas, kan ik je daarbij niet helpen.’
'Ja dat klopt. Je behoort dan wel tot het Huis Driez, maar dat maakt je niet

per se een afstammeling van de Alouden.'
'Nou, dat wil ik niet eens zijn.'
'Hoezo dat dan?
Een tijdje zat Paul mijmerend voor zich uit te staren, zijn blik onophoudelijk

gericht op één van de kapotgeschoten strodoelen. 'Nou, zoals je misschien begrijpt, zal
je leven als één van hen niet bijzonder gemakkelijk zijn,' zei hij toen.
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'Dat kan waar zijn, maar je moet je wel beseffen dat ik de Profeet van het
Licht ben; een Messias waarvan het volk verwacht dat hij de wereld zal redden van de
kwaadaardige krachten der duisternis.'

'Als hij de waarheid over Wolfram toch eens zou weten,'  dacht Paul, 'dan zou
hij zich beseffen dat licht en duisternis niet zo veel van elkaar verschillen. Want in
elke duisternis bevind zich altijd een licht!'

'Maar over de magie gesproken,' zei Wilder, 'ik neem aan dat ik naar mijn
moeder d’r–'

'Ja, mijn Heer!' Paul ging staan en salueerde in de groet van het Huis Driez.
Toen zei hij: 'Trots, macht en vooruitgang!'

Wilder salueerde ook. 'Trots, macht en vooruitgang!' zei hij de Vazal na, en
met deze woorden begon hij aan zijn korte reis naar de plaats waar hij zijn laatste
onderdeel van de training zou ondergaan. Hij wist dat dit de Hallen der Wijsheid
waren; het heiligdom van zijn moeder, Vrouwe Biya Driez. Want zij was niet alleen
een  zeer  kundig  magiër,  maar  ze  bezat  ook  een  enorme  hoeveelheid  kennis  over
magie. Ze werd ook wel de slimste vrouw van het noorden genoemd, maar Wilder zelf
dacht niet zo hoog over de intelligentie van zijn moeder. 

Daarom vertelde zijn vader hem vaak dat hij er niet verstandig aan deed om
haar te onderschatten. Maar zijn vader was wat dat betrof een vreemde kerel, want hij
zelf haalde er plezier uit om zijn eigen vrouw belachelijk te maken over haar gebrek
aan intelligentie; zelfs meer dan Wilder dit zelf ooit gedaan had.

Toen hij  op  weg was  naar  zijn  moeder,  realiseerde  hij  zich ineens dat  de
toekomst onaantastbaar was en daarom ook niet te veranderen. Hij zou verliezen wat
hem het meest dierbaar was, ongeacht hoeveel hij  zou trainen. Toch hield hij  die
kleine sprank van hoop, zoals paste bij de vertegenwoordigers van het licht en daarom
zou hij zijn training blijven volgen.

Ongeacht dat waren de zaden van waanzin langzaam maar zeker in het diepste
van  zijn  ziel  aan  het  ontkiemen,  totdat  ze  zouden  uitgroeien  tot  een  zwarte,
kankerachtige tuin van goddeloze gruweldaden.
 
Wilder
–Het Huis Driez
     –Hallen der Wijsheid
 
Hij had de Hallen der Wijsheid van zijn moeder nog nooit zo vaak gezien als in de
afgelopen week.  Hij  wist  dat de bouw van deze Hallen niet in de oorspronkelijke
blauwdrukken van het Relica Fort gepland waren, maar omdat bleek dat zijn moeder
zeer bedreven was in de kunst van magie kanaliseren en andere aanverwante zaken,
had Heer Frank uiteindelijk toegezien op de bouw van dit heiligdom. 
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Heer Frank had in eerste instantie slechts een blauwdruk, die in zijn hoofd
zat,  in  kaart  gebracht  en die  bevatte  niet  de Hallen der  Wijsheid,  maar  toen zijn
vrouw – Wilder's moeder – een bekende beroemdheid werd, doordat ze het examen
van de taal van de Alouden cum laude had afgelegd, in de academie voor tovenaars,
gevestigd in de Keizerlijke Hoofdstad, genaamd Marlux, had Heer Frank besloten om
haar te eren met dit bastion. Ondanks dit alles weigerde Wilder te geloven dat ze
daadwerkelijk een sublieme intelligentie bezat.

Toch was deze hele week zijn aandacht ononderbroken gericht op de lessen
van zijn moeder.

Hij had geleerd dat de Alouden uit het verleden, hun oude taal die duizenden
jaren terug door hen werd gesproken als een katalysator voor de kanalisatie van hun
magie hadden gebruikt; zo gebruikten ze hun oude woorden om de spreuk een fysieke
vorm aan te laten nemen. Het zeggen van ''vuur'' in de taal van de Alouden, zou er
voor kunnen zorgen dat een bol van vuur over de palm van je hand zou kunnen
zweven.

Zijn moeder vertelde hem ook dat daar echter grenzen aan verbonden waren,
want je kon de taal niet voor almachtige en kwaadaardige doeleinden gebruiken. Dit
allereerst  omdat  kwaadwilligheid de  elementen in  gevaar  zou brengen.  Dit  was  te
wijten aan het feit dat de woorden werden doorgegeven aan de drie Goden die de
elementen vertegenwoordigden.

De leider van de Alouden, genaamd Orovar, had een pact ondertekend met
deze Goden en dat was niet alleen voor het vervaardigen van magie, maar ook voor
het  vervaardigen  van  Sistna,  maar  dat  was  een  heel  ander  verhaal,  waarop  hij
waarschijnlijk veel later terug zou keren.

Hetgeen wat door middel van deze woorden van de Goden werd gevraagd,
moest binnen de vermogens van de elementen liggen en aangezien vuur een element
van de wereld was, kon dit logischerwijs gebruikt worden als een magische kanalisatie.

En dat was niet de enige reden, want hij herinnerde zich dat zijn moeder had
gezegd dat de Alouden een hoog intelligent ras waren, die slim genoeg waren om
woorden uit de magische taal te filteren, die al dan niet voor kwaadwillige doeleinden
gebruikt konden worden. Dit was een extra laag van bescherming in het proces van
het smeden van de magische taal.

Wilder leerde de verschillende woorden vrij snel, maar hij wist dat de klok
tikte, en toen besefte hij dat hij iets wat van groot belang was, over het hoofd had
gezien.  Hij  kon  Wolfram  over  brengen  naar  een  veilig  toevluchtsoord,  waar  de
Bloedraven hem niet zouden vinden.  'Waarom denk ik daar nu pas aan,'  dacht hij
toen.

Alsof zijn moeder zijn gedachten kon lezen zei ze: 'Wilder mijn zoon, je kunt
het lot niet veranderen. Zelfs al zou je proberen te doen, waar je nu over aan het
peinzen bent, zullen ze hem nog steeds te pakken krijgen. Maar als je echt denkt dat je
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in staat bent om het lot van de tijdlijn te veranderen, dan kun je maar beter gaan en
een oogje op hem houden.'

Hij balanceerde op de rand van totale waanzin. Hij was Wolframs vader en
hij was de enige die hem kon en zelfs moest beschermen. Hij was dat verplicht, want
ieder normaal denkend mens zou zoiets verwachten van een goede vader, maar hij
wist dat hij hoe dan ook in deze taak zou falen.
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Paragraaf IV
De aanslag

 
Surion
–Oorlogsschip van de Alouden
 

Terwijl  het  oorlogsschip  van  de  Alouden  langzaam  door  het  water  van  de

Stichsrotonda oceaan vaarde, waren zwermen zeemeeuwen hoog in de lucht aan het
krassen.

Surions zwarte haar, evenals zijn rode cape wapperden in de zilte wind, terwijl
de  meeuwen  hun  gekras  aanhielden,  alsof  ze  een  volksliedje  zongen  dat  werd
meegevoerd met elke vlaag van de wind.

'Windrichting veranderd!’ riep Suríon. ‘Hijs de zeilen!'
Toen hij zich omgedraaid had, zag hij een rondborstige vrouw, wiens zwarte

krullen op speelse wijze voor haar smaragdgroene ogen bungelden, voor hem staan.
'Vertel dat even aan de kapitein,' zei ze met een droeve glimlach.

Langzaam liep hij in de richting van het stuurwiel. 
Toen hij de vrouw die het wiel bemande zag, raasde zijn hart door zijn borst.

Ze mocht dan wel zijn zus zijn, maar ze was zo heet als Gelediak Pepers. Haar haar was
zo zwart als het zijne, en terwijl het op grillige wijze in de wind wapperde, zette het
volksliedje van de meeuwen zich voort.

Haar  borsten  waren niet  zo groot  als  wat  hij  eigenlijk  aantrekkelijk  vond,
maar het strakke blauwe korset dat ze droeg duwde ze een beetje omhoog, waardoor ze
toch een beetje groter leken.

Hij  schudde  zijn  hoofd,  daarmee  ook  de  vulgaire  gedachten  van  zich
afzettend. 'Omwille van Sombravor! Ze is mijn zus, verdomme!'

'Wat is er?' vroeg de kapitein.
'Ik zou volle zeilen adviseren.'
'Sinds wanneer heb jij de bevoegdheid om een kapitein te vertellen wat ze

doen moet?’
'Niet een volwaardig kapitein.’
'Nou, kapitein in opleiding dan,’ was haar grillige reactie. ‘Je hebt gelijk. Ik zal

je advies aannemen.' Dus prevelde ze: ‘Volia zeildur.’
Als uit het niets werden de zeilen gehesen en ging het oorlogsschip van de

Alouden sneller door het water, waardoor de golven langs de flanken van het schip
omhoog stuwden.
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Terwijl de zeemeeuwen hun krassende volksliedje aanhielden, keerde Surion
terug naar de rondborstige vrouw en vroeg haar: 'Heeft Heer Frank onze hulp echt
nodig met deze kwestie?’

'Ik weet dat het moeilijk is, maar je hoeft hem niet  persoonlijk te ontmoeten.'
'Ik neem aan dat het voor hem ook moeilijk is,' mompelde Suríon, hoewel hij

oprecht twijfelde over de waarheid van deze woorden.
De vrouw haalde haar schouders op. 'Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik

haat hem met al mijn botten,' zei ze toen.
'Ik denk dat onze overplaatsing naar Duneála,  zijn manier was om ons te

beschermen en tevens ook zijn manier om te laten zien dat hij ons nuttig achtte.'
'Ik weet het niet, mijn broer.' Haar toon verried de walging die ze jegens Heer

Frank had.
'Ik denk dat de man niet half zo slecht is als mensen beweren,' was Surions

reactie daarop.
'De man is vol van trots.'
'Ja, de oorlog tegen de Bloedraven gaat niet langer meer over het redden van

de wereld,' zei Suríon. 'Het is uitsluitend een kwestie van trots geworden.’ De zilte
wind betrad zijn longen, waarna hij moest hoesten. Daarna zei hij: 'Trots, macht en
vooruitgang, hè.'

De  vrouw  begon  nerveus  over  het  dek  heen  en  weer  te  wandelen.
'Integendeel,’ zei ze,  ‘het is eerder schade, schande en scheiding!'

'Eigenlijk heb ik er nooit zo op die manier over nagedacht, maar het is toch zo
voor de hand liggend. Ik moet toegeven dat er zoveel waarheid in die woorden schuilt.
Bizar gewoon.'

‘Het vertegenwoordigen van de lichte zijde betekent niet altijd dat je puur
goed bent, want zelfs al heb je het licht in je, kan je nog steeds slechte dingen doen.'

'Ja, de overheid heeft ons allen gehersenspoeld met die onzin over goed en
kwaad, maar kijkend vanuit het perspectief van de Bloedraven zijn zij eveneens goed,
want ook zij denken dat ze het juiste doen.'

'Ja, hoe slecht zijn ze dan, kun je je afvragen.'
‘In onze ogen zijn zij de vertegenwoordigers van pure, monsterlijke duisternis.'
'Maar dat is nou juist het hele punt, Surion. In hun eigen ogen zijn ze dat

juist niet en zijn wij juist degenen die slecht zijn.'
'Is dit een subtiel voorstel om naar de andere kant over te stappen en met hen

samen te werken, soms?' 
'Ze hebben ons nooit zoveel pijn gedaan als dat Heer Frank  dat deed.' 
'Maar–'
'Vergeet dat ik dat ooit gezegd heb. Hoewel ik een hekel aan Heer Frank heb,

zal ik ongeacht dat nog steeds niet uit zijn gratie willen vallen. Daarbij zegt mijn eigen
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geweten dat ik het mezelf nooit zou vergeven als ik de Bloedraven zou helpen in hun
Linkproject.'

'Waarom was je dan zo aan het raaskallen?’
'Je kent me Surion, ik ben je zuster – je eigen vlees en bloed –  en soms gaan

ook mijn eigen gedachten ons eigen doel ver voorbij.'
‘Dat past helemaal niet bij een leider.’
‘Maar Heer Frank is ook een leider; de leider van het Huis Driez.’
‘Maar net zei je nog dat je hem haatte en nu vergelijk je jezelf met hem.’
'Je  hebt  gelijk,’  zei  ze  hoofdschuddend.  ‘Ik  heb  altijd  al  aan  mijn  eigen

kunnen getwijfeld.'
‘Dus?’
‘Dus wat?’
‘Wat wil je daarmee zeggen, zuster?’
'Als we terug zijn in Duneála draag ik de teugels over aan iemand anders.'
‘Aan wie dan?’
‘Je zult het vanzelf wel zien.’
‘Ben ik het toevallig?’
‘Nee, laat ik je maar meteen uit de droom helpen. Jij bent het niet.’
'Oké, dan zie ik het dan wel. Maar waarom geef je de teugels over aan iemand

anders dan? Ben je per toeval toch soms aan het peinzen of je ons wilt verraden?'
Ze schudde haar hoofd, zowel om de vraag te beantwoorden als uit ongeloof.

'Nee,’ zei  ze toen, ‘want dan zou ik de teugels zelf  wel in handen houden en ons
regelrecht richting de afgrond sturen.’

'Ik denk dat je daar wel een goed punt hebt, maar aan de andere kant, de
beste schuilplaatsen bevinden zich altijd in het directe zicht.'

'Het is gewoon dat Frank ons op onvoorstelbare manieren pijn gedaan heeft,
maar toch kan ik de Bloedraven niet ondersteunen in hun project. Ik bedoel, ik ben
wel de tante van–'

‘Ja,  ik weet het,’ onderbrak Suríon haar, ‘en ik zijn oom. Maar dat gezegd
hebbende hoop ik dat je me nu de waarheid verteld, want ik weet dat jij juist degene
onder ons bent die de meeste haat jegens hem heeft. En om eerlijk te zijn kwam dit
een beetje over als een subtiele toenadering om erachter te komen hoeveel je van ons
mee kan krijgen richting de duisternis.'

'Ik had het kunnen weten,'  dacht de vrouw, 'want Surion is veel te slim voor
ons allemaal. Ik moet snel korte metten met hem maken. Hij is immers een gevaar
voor  mijn  plannen.' Ze  hoopte  vurig  dat  haar  gedachten  niet  aan  haar
gezichtsuitdrukking  af  te  lezen  waren,  dus  deed  ze  haar  uiterste  best  om  een  zo
stoïcijns mogelijke blik te vertonen.

'Los van dit alles, begrijp ik hoe je je voelt,' fluisterde Surion door het gekras
van de meeuwen heen. Hij balde zijn bezwete vuist die was gehuld in een arm-pantser
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en  streelde  hem daarna  door  zijn  eveneens  bezwete  haar,  terwijl  hij  zijn  verhaal
vervolgde: 'Om eerlijk te zijn heb ik er zelf ook wel eens over nagedacht, maar toch wil
ik blijven vechten voor de lichte kant, want er is geen waardigheid in de duisternis.'

'Ik weet hoe je je voelt Surion,' was haar antwoord daar op. 'Alle elf van ons,
denken op deze manier.' Haar gedachten konden niet erger in tegenspraak liggen met
wat ze zojuist had gezegd. Want in haar hoofd ging ze verder: 'Ik zal ervoor zorgen dat
je mijn kant kiest en anders reken ik persoonlijk met je af...'

'En hoe zit het met die zieke Mario Roymar kerel?'
'Hij is een schande onder de beschaamden.'
'Het is op een bepaalde manier erg poëtisch. Ik – evenals allen van ons –

weten wat je daar mee bedoelt.’
‘Hij  is  niets  meer  dan  een  achterbakse  rat.'  Maar  opnieuw  lagen  haar

gedachten in tegenspraak met wat ze zei: 'Maar een goede leider. Hij denkt niet, maar
in  plaats  daarvan  handelt  hij  en  dat  is  wat  ik  wil.  En  dat  is  tevens  ook  wat  de
Bloedraven willen.'

'Gelukkig is hij niet bekend met ons grootste geheim.'
'Ja,' antwoordde ze. ‘Maar hij zal het snel genoeg weten.'
‘We zullen niet uit de gratie van Heer Frank vallen,’ was wat Suríon zei terwijl

hij zijn zwaard uit de schede trok. Terwijl hij het wapen hemelwaarts hief vervolgde
hij op luidkeelse toon: 'Voor het licht!'

'Voor de duisternis,'  dacht de vrouw,  waarna ze  zei:  ‘We doen wat  Heer
Frank  wil.'  Ze  grijnsde  en  vervolgde  haar  toespraak:  'We  brengen  Wilder  naar
Duneála, het land van de Alouden.'
 

Diezelfde avond
 
Wilder
–Het Huis Driez
     –Wijnkelder.
 
Dit  was de derde fles wijn die  Wilder  in één lange teug achterover  had geslagen;
zodoende was hij bijna helemaal opnieuw de alcoholist die hij ooit in het verleden
geweest was. Maar hij had geen andere keuze dan dit te doen, want de drank zou zijn
bovennatuurlijke  vermogens  om  fragmenten  van  de  toekomst  te  kunnen
aanschouwen versterken.

Maar  hij  betreurde  het  al  snel,  want  dat  vreselijke  visioen  van  hel  en
verdoemenis begon zich wederom in zijn chaotische hoofd af te spelen. Hij wist nu
ook dat de Bloedraven al richting het Huis Driez opmarcheerden.
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Zijn  nachtmerries  hadden  dit  alles  in  gang  gezet,  maar  hij  begreep  niet
waarom de verhalenvertellers die ter ere van het Luna festival elk moment zouden
kunnen arriveren, in zijn droom zijn vijanden van het Hoge Huis van de Bloedraven
waren.

En door deze tergende ervaringen besefte hij nu eindelijk wat hem te doen
stond. De enige juiste aanpak was zijn vader te waarschuwen, zodat hij niet toe zou
staan dat de vertellers toegang tot het Huis Driez kregen. Hij moest de poorten ten
koste van alles gesloten houden.

Vurig hoopte hij dat het daarvoor al niet te laat was, dus nam hij geen enkel
ogenblik meer om in zijn mijmeren te verzanden en stormde hij naar de grote zaal van
het Huis Driez, waar zijn vader gezeteld zat. In de hoop dat hij zijn vader daar zou
vinden, rende hij onverstoorbaar langs de hoofdingang, totdat het hem opviel dat de
soldaten van het Huis Driez al bezig waren met het omhoog hijsen van de poort.
Daarom zag hij geen andere optie dan zich snel achter een hooiwagen te verschuilen.

In de hooiwagen lag een oud vervallen kledingstuk; dezelfde die hij droeg in
zijn droom. Het was als een geschenk van de Goden, want nu kon hij – net als in zijn
droom –  de verhalenvertellers observeren als zijnde een burger in vermomming.
 
Wilder
–De Zilveren Maan
 
De tijd van de grootste duisternis was aangebroken. Deze keer zouden namelijk de
gebeurtenissen die zijn visioenen hadden voorspeld daadwerkelijk uitkomen. Toch
waren de gebeurtenissen een beetje anders dan in zijn dromen. De kroes was niet
bruin en evenmin gevuld met een koperkleurig biermerk. De zwaartekracht speelde
ook geen rol, want het was niet eens een kroes. Het was een glas gevuld met witte
wijn, in plaats van bier.

Terwijl hij zijn beide handen gebruikte om het glas te omklemmen, tuurde
Wilder van onder zijn capuchon naar de fles die naast hem stond. Hij pakte de fles en
fluisterde: ‘Tijd om het glas bij te vullen.' 

Dus deed hij dat.
Toen hij een slok van de wijn nam, realiseerde hij zich dat in zijn droom, hij

de enige was die hier naar toe was gekomen om de verhalenvertellers in de smiezen te
houden, maar deze keer zat er iemand naast hem, namelijk zijn zoon en ook hij was
hier in vermomming gekomen.

'Waarom heb ik dit toegestaan?' vroeg hij zich vervolgens af, zich kort daarna
realiserend dat  hij  op het  randje  van pure waanzin balanceerde.  Dit  allemaal  ten
gevolge van zijn afgrijselijke visioenen. En juist die waanzin zorgde er voor dat hij niet
meer  helder  na  kon  denken,  en  dat  was  precies  de  reden  dat  deze  vreselijke
nachtmerrie nu tot wasdom was gekomen.
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Hij realiseerde zich ook iets anders.  Dit was hoe zijn visioen al die tijd al
geweest was, maar zijn waanzin had zijn eigen voorstelling ervan doen vervormen, als
smeltende kaas.

Hij kon door alle chaos in zijn hoofd niet horen wat de verhalenvertellers
vertelden, noch wist hij het zich door middel van zijn visioenen te herinneren. Maar
de geur van de talgkaarsen die zijn neus binnendrong rook nog steeds hetzelfde als
hoe zijn droom vol dood en verderf het had voorspeld. 

Langzaam  hief  hij  het  wijnglas  waarin  zich  slechts  een  klein  laagje  wijn
bevond. Hij krulde zijn lippen rond het glas, terwijl zijn hartslag tot een koortsachtig
kookpunt steeg. Het enige wat echt anders was, waren natuurlijk het glas zelf en de
inhoud daarvan. 

Zenuwachtig kraste hij zijn tanden langs het glas. Aldus sneed hij zijn lip open
aan een kleine scherpe rand die zich aan het oppervlak ervan bevond. Het geluid van
zijn  tanden  produceerde  een  nijpend  gepiep,  als  een  stel  nagels  die  over  een
schoolbord krasten.

Ten volste realiseerde hij zich dat hij een grote fout had gemaakt, want hij
had zijn zoon meegebracht en hij was al die tijd hun doelwit geweest. Hij moest hem
in veiligheid zien te brengen, koste wat het ook kost. Het was het enige wat voor hem
telde. 

Maar kon hij daadwerkelijk het lot veranderen?
Boos stond hij op en gooide het glas naar het hoofd van de Rapshider, terwijl

hij stampvoetend riep: 'Wolfram mijn zoon! Ga weg! Vlucht!’
Zijn zoon beantwoordde zijn tirade met een vragende blik.
‘Gewoon lopen en niet achterom kijken!’ Toen realiseerde hij zich dat dit de

grootste fout was die hij ooit had kunnen maken; hij had nu namelijk de Bloedraven
bewust  gemaakt  van de aanwezigheid van zijn  zoon,  en zo  zag  hij  de vertellers  al
naderen,  hun  zwaarden  getrokken  en  hun  tanden  ontbloot  in  een  moorddadige
grijns.

Tranen begonnen over zijn gebruinde wangen te druppelen, net als in zijn
droom, maar nu was deze droom veranderd in de bittere realiteit. Voortaan zou er
enkel en alleen nog maar duisternis in zijn leven zijn. 'Ik vervloek de Bloedraven!'
schreeuwde hij, terwijl hij nu ook de wijnfles van de tafel pakte, om deze te gooien –
niet naar het hoofd van de Rapshider – maar richting de naderende Bloedraven, om
op die manier hun tempo proberen te vertragen.

Alles was net iets  anders dan hoe zijn visioenen het voorspeld hadden en
daarom hoopte hij ook dat Wolfram zou worden gespaard; zijn dromen hadden hem
namelijk verteld dat hij een hele andere bestemming had.

Een man kwam van achter de toonbank aangestormd. Dit was natuurlijk, net
als in zijn morbide visioen, de eigenaar van deze taverne genaamd Abbus Boarah.
'Wat denk je wel niet dat je voor een machohufter bent, jij idioot!’ Hij had het mes
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niet in zijn handen, wat ook anders was dan de voorafschaduwing van zijn visioenen,
net als zijn woorden, want ook die waren vervormd ten opzichte van zijn droom.
 'Praat niet op zo’n toon tegen je Heer!'

Zodoende herkende Abbus zijn stem. 'O, bij de Goden, mijn Heer, waarom
ben je in vermomming gekomen!?'

Wilder wees naar de verhalenvertellers die steeds dichterbij kwamen.
'Bij de verneukte Goden! Wat is er hier aan de hand!?'
'Geen tijd om uit te leggen!' zei Wilder. 'Maak je gewoon klaar om ernstige

schade aan te richten.' Terwijl hij dat zei, pakte hij de tafel waar hij zojuist aan zat bij
de randen vast en flipte deze omver in de richting van de Bloedraven, in de hoop dat
hij ook daarmee hun tempo zou kunnen vertragen.

Abbus trok zijn mes van onder zijn riem, en dus dacht Wilder: ‘Klaarblijkelijk
heeft hij toch dat mes.'

De dikke man cirkelde om één van de vertellers heen, terwijl hij badend in
het  zweet  zijn  mes  heen  en  weer  zwaaide.  Toen  schreeuwde  hij:  'Wat  moet  dat
verdomme! Zijn de vertellers van het Luna festival plotseling onze vijanden geworden
ofzo!?’ Hij haalde uit en tot zijn grote verbazing had hij één van de vertellers in zijn
maag geraakt.

Met een pijnlijke kreet viel de verteller op de grond, terwijl zich onder hem
een plas vers bloed vormde. 

En zo bleef hij schreeuwen.
'Wat is er aan de hand, vader?'
'Bij  alle  Goden  van  winderige  kutscheten!  Ben  je  hier  nou  nog  steeds,

Wolfram!? Bij de sikkelvormige balzak van Sombravor, ik zei dat je moest vluchten!’
Schokschouderend schudde Wolfram zijn angst van zich af, en terwijl hij dat

deed, deinsde hij terug richting de voordeur van de herberg. 
‘Gewoon rennen,’ begon zijn vader, ‘en kijk niet om! Wat je ook doet, blijf

voor je kijken!’ Hoewel hij dit zei, wist Wilder toch al dat het te laat was, want ze
zouden zijn zoon naar de Hel sturen.
 
Wolfram
–Relica Stad
 
Wolfram rende richting de uitgang van de herberg, en toen hij buiten was merkte hij
niet eens hoe koud de wind was die in zijn gebruinde gezicht woei.

Later, in een vertelling, had gezegd kunnen worden dat de meeuwen op deze
moorddadige dag op deze  scène neerkeken, terwijl  ze  op de kasteeltorens van het
Relica Fort vergaderden en onderwijl hun vogeluitwerpselen uit hun cloaca's lieten
vallen. Een lied krassend over dood en verderf  die reizend over de koude en zilte
wind, de bloederige scène die zich onder hen afspeelde met zich meedroeg, zagen de

51



meeuwen toe op hoe Wolfram werd gevolgd door één van de soldaten, die al snel
werd  gevolgd  door  zijn  collega.  En  terwijl  hij  dit  deed  viel  er  nog  een  druppel
vogelpoep uit een van de cloaca’s.

Achter de soldaten renden Wilder en Abbus, in een poging om de duisternis
die  ging komen te  stoppen,  maar  het  was  niet  te  stoppen,  net  als  de tuimelende
uitwerpselen van de vogels, die maar bleven druipen met elke vlaag van de zingende
wind.

De vogelpoep viel  op Wolframs zwarte haar, alsof  het zijn einde inluidde.
Zodoende  zetten  ze  hun lied  van  dood  en  verderf  voort,  en  terwijl  ze  dit  deden
prevelde één van de verhalenvertellers een woord, dat dusdanig met duisternis was
overspoeld  dat het een esoterische gruweldaad leek te vertegenwoordigen;  het was
bijna alsof het een klaagzang uit de diepste krochten van de hel was. 

En terwijl de uitwerpselen bleven druipen keken de meeuwen al kakelend toe
op hoe Wilder zijn tempo verhoogde, om op die manier alles te doen wat binnen zijn
vermogens lag om zijn zoon te redden.

De tijd vorderde in slowmotion, terwijl de uitwerpselen rustig door dropen
als een tikkende regen van witte poep.

Het was te laat. Niets kon Wolfram nu nog redden; niet de wind, niet de
vogels en zelfs niet hun druipende cloaca’s, want door de esoterische woorden van de
verhalenverteller  was  er  een  bal  van,  met  duisternis  doordrongen  vuur  uit  zijn
handpalm geschoten, zo zwart als de huid van een Rapshider. De bal volgde Wolfram
en kwam steeds dichter bij hem.

Toen Wolfram werd getroffen  zag hij  alles  om zich heen donker  worden,
terwijl het voelde alsof hij in een put van monsterlijke duisternis werd gesleurd.

Rook dwarrelde rond op de plek waar hij was getroffen. Rook, die langzaam
aan verdween in de zingende wind. Op de plek waar hij ooit stond lag nu enkel nog
witte vogelpoep.
 
Wilder
–Relica Stad
 
'Vlammen... vlammen overal.'

Dat was wat Wilder dacht, terwijl de vlammen van Nocturna de eens witte
vogelpoep  zwartgeblakerd  achterlieten.  Het  was  als  een  teken  van  de  Goden  die
Wilder vertelden dat het licht van Wolfram nu voor altijd bezoedeld zou zijn door de
duisternis.

Toen de vlammen langzaam verdwenen,  bleef  de grond nog steeds  roken.
Wilder keek met een blik vol afgrijzen naar de rook die langzaam maar zeker in de
klagende wind verdween. Hij zag niet eens een dood lichaam, maar de reden daarvoor
was duidelijk, want Wolfram had nu immers een missie in de hel van Sistna.
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'Nee!'  schreeuwde  Wilder.  'Jullie  gaan  hier  voor  boeten!  Ik  ga  jullie
klootzakken allemaal neerhalen, horen jullie me! Jullie zullen voor eeuwig branden in
de vuren van de hel, terwijl jullie de pijn van Wolfram zullen voelen!’ Weer begon de
stralende bliksem om hem heen te cirkelen, net als een tijdje terug toen hij met zijn
vader aan het trainen was in de sparschuur van het Huis Driez.

Hij  balde  zijn  vuisten,  terwijl  de  tranen  uit  zijn  ogen  dropen,  die  ook
straalden met het onwrikbaar heldere licht. ‘Ik ben de Verzwelger van de Duisternis,
of beter gezegd de Profeet van het Licht! Er is geen plaats in deze wereld voor jullie
inferieure Bloedraven!' Met een woedende blik liep hij op de dichtstbijzijnde soldaat
af en brulde: 'Lijd! Lijd als Wolfram!' Na deze woorden prevelde hij een eeuwenoud
woord in de taal van de Alouden: ‘Shardia.'

Het woord zorgde er voor dat de man zijn been brak.
De soldaat schreeuwde van de pijn, terwijl Wilder dichterbij kwam. Hij begon

toen tegen zijn gewonde been aan te trappen, terwijl hij goddeloos lachte. 'Brand in
het licht!' schreeuwde hij. 'Hahaha! Brand in de Eather!'

Abbus had dit  alles  vol verbijstering gade geslagen.  De gebeurtenissen van
vandaag waren van een dusdanige aard die hij nog nooit eerder had meegemaakt, en
daarom trilden zijn gespierde benen van angst, maar ook uit bewondering voor wat
Wilder was geworden.  ‘Dus dit is wat de ware Profeet van het Licht is,'  dacht hij
terwijl Wilder wederom het woord van de Alouden prevelde, waardoor hij de nek van
de man brak.

'Hahaha! Ik zal al jullie inferieure Bloedraven uitroeien! Jullie dachten dat
jullie wisten wat pijn was, maar vanaf nu zullen jullie pas echt pijn voelen! Hahaha!'

'Hij is gek geworden,'  dacht Abbus. ‘Ik denk niet eens dat hij nog langer het
verschil tussen vriend of vijand ziet.'  Met deze gedachte schreeuwde hij: ‘Wilder! Kom
tot bezinning!’

De Profeet van het Licht reageerde niet. Hij liep in plaats daarvan langzaam
naar de andere soldaat, terwijl het licht nog steeds om hem heen cirkelde als vonken
van Eather.

De man probeerde met alle macht die hij in zich had om van Wilder's toorn
te ontsnappen. Hij vluchtte een steegje in, niet wetende dat het een doodlopend pad
was. 

'Shardia,' prevelde Wilder wederom, wat alle vingers en tenen van de man als
bamboe twijgen overmidden brak. 

De man viel huilend in zware klaagliederen op de grond.
Opnieuw mompelde Wilder: 'Shardia,’ daarmee de rest van zijn beenderen

brekend, behalve zijn rug en nek.
Dood me, alstublieft,' smeekte de man.
'Hahaha,’ begon Wilder te lachen, terwijl de vonken van Eather in intensiteit

toenamen, ‘ik vraag me af hoe vaak jij exact diezelfde woorden gehoord hebt zonder
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er gehoor aan te geven.’ Met dat hij dit zei, liep hij weg en prevelde nog eenmaal de
spreuk, waardoor hij nu ook de man zijn rug overmidden brak.

De soldaat jankte in een helse klaagzang en smeekte voor de dood; hij was
namelijk tot het hartverscheurende besef gekomen dat hij  nooit  meer zou kunnen
lopen.

'Ik zou een rolstoel adviseren,' was het laatste wat Wilder hem vertelde. Toen
liep hij met een bijna kwaadaardige grijns op zijn gelaat weg. Zodoende liet hij de man
lijden alsof hij in de vuren van de hel brandde.

Nu was er slechts nog één ding om te doen. Hij moest degene die werkelijk
verantwoordelijk was voor deze aanslag zien te doden. Hij moest de kwade Heerser
van het Hoge Huis van de Bloedraven, Koning Robodar zelve, vernietigen.

Het was oorlog en hij was van plan om die te winnen.

Wil je de rest lezen, ga dan naar:
https://www.bol.com/nl/p/de-zaden-der-hoop-boek-

i/9200000082844359/?suggestionType=searchhistory , en
bestel het boek vandaag nog!

En vergeet me niet te volgen op Hebban. ;)
https://www.hebban.nl/auteurs/owan-drake

Vergeet ook niet om deze PDF door te sturen naar zoveel
mogelijk vrienden! :)
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