
Een verbond 

Van hoog in de lucht kijk ik neer op de grond onder me. Alles lijkt zo klein, zo kwetsbaar. Ik 

voel me machtig en nietig tegelijk, zo hoog in de lucht. Ik kom hier vaak als ik me slecht voel. 

Als ik in de verte de zon op zie komen zweef ik vliegensvlug naar de grond toe. Ik sluip terug 

naar mijn huis, als iemand op mijn rug tikt. Ik draai me verschrikt om en slaak een kreetje. Er 

staat een meisje van mijn leeftijd achter me.  

‘Hallo Aya,’ zegt ze op een plechtige toon. ‘Ik heb gezien wat je kon.’ 

Ik vervloek mezelf dat ik zo openlijk mijn krachten heb laten zien. Het is maar goed dat mijn 

moeder hier niet bij is, hopelijk kan ik de schade beperken.  

‘Eh… hallo?’ zeg ik stotterend. ‘Wie ben jij?’ 

Wat ben jij? Dat was een beter vraag geweest. De wind liet haar haren door elkaar waaien 

en achter haar lange, blonde haren gaan puntige oren schuil. Ook haar zwarte ogen vallen 

me op.  

‘Ik ben Eve,’ ze zegt het als een zachte fluistering.  

Ik zeg niks en blijf naar haar ogen staren. Zwart. Er is iets mee. Zij staart me plotseling heel 

doordringend aan en ik krijg het nare gevoel dat je, je heel erg van je houding bewust ben. 

Meteen duw ik mijn schouders naar achteren en kijk ik weg. Zonder iets te zeggen schuift ze 

haar mouw naar achteren. Ik slaak een kreetje van schrik als ik zie dat er zwart bloed door 

haar aderen kronkelt. Ze is een Bloedbezweerder. Ik moet weg. Ik moet heel snel weg. Ik kijk 

om me heen en besluit dat naar boven de beste uitweg is. Voor ik omhoog kan schieten 

grijpt ze mijn pols beet. Meteen krimp ik in elkaar. De aanraking van haar koude hand – de 

hand van een Bloedbezweerder – doet me rillen. Ze zet meteen een stap naar achter maar 

laat mijn hand niet los.  

‘Wat doe je hier?’ vraag ik plotseling op zakelijke toon. ‘Jij hoort niet in dit deel van het bos 

te zijn.’ 

‘Ik kom waar ik wil,’ zegt ze even zakelijk.  

‘Het pact,’ help ik haar herinneren. ‘Dat stukje papier dat jouw soort ook ondertekend 

heeft.’ 

Plotseling vlammen haar ogen van woede. Ik voel haar nagels mijn huid doorboren.  

‘Sorry,’ even snel als haar woede gekomen is, is het ook weer gedoofd. ‘Het spijt me.’ 

‘Wat doe je hier?’ herhaal ik.  

Ze haalt diep adem en ademt langzaam uit, alsof ze moed verzameld. Ik blijf haar aankijken 

en probeer haar hand op mijn pols te vergeten. Mijn verstand zegt me dat ik moet vluchten, 

maar mijn nieuwsgierigheid wint het. Volgens mijn grootmoeder is mijn nieuwsgierigheid 

mijn grootste zwakte.  

‘Ik ben Eve,’ zegt ze nogmaals. ‘Mijn moeder is koningin Zara.’ 

‘De tweede koningin,’ verbeter ik haar.  

Ze zucht. ‘Wat jij wilt. Mijn moeder is ziek, ze ligt op sterven.’ 

Ze stopt even en kijkt mij afwachtend aan.  

‘Ze heeft mijn vader vermoord,’ zeg ik kil. ‘Dus verwacht maar geen medelijden.’ 

Ze slaat haar ogen neer. ‘Ze vertelde me laatst iets. Over het rijk achter de bergen. We 

moeten samenwerken, Aya. We zijn in gevaar.’ 

Ik kijk haar aan. ‘Je bent gek.’ 

‘Aya, luister nou,’ zegt ze. ‘Ik… ik… ik geloof mijn moeder oké? Ja, ik weet dat ze de vader 



vermoord heeft. Ik weet dat jullie haar haten, ons haten. Maar als jij niet ook dood wilt kan 

je misschien even luisteren.’ 

‘Als je het snel zegt,’ zeg ik. ‘Ik wil naar huis.’ 

Ze knikt dankbaar, maar laat mijn pols nog steeds niet los. Ook niet als ik er een paar keer 

geïrriteerd naar kijk.  

‘Je vader had er iets mee te maken,’ zegt ze. ‘Met het rijk achter de bergen. Je bent niet 

zoals de andere van jouw kant aan het bos. Je bent geen ‘Beschermer’ zoals jullie het trots 

noemen. Je bent anders. Je vliegt.’ 

Ik kijk haar verbaasd aan. ‘Ik ben een Beschermer. Ik hoop niet dat je denkt dat ik net als 

jouw soort ben.’ 

‘Nee,’ zegt ze. ‘Een Bloedbezweerder ben je niet.’ 

Ik huiver als ik haar de naam zo trots hoor uitspreken.  

‘Laat me los,’ zeg ik.  

‘Zoek je vaders logboeken,’ zegt ze. ‘Of aantekeningen, papieren, wat dan ook. Alsjeblieft.’ 

Ze kijkt me met smekende ogen aan. Er zou geen greintje geluk of hoop in haar zwarte ogen 

te zien horen zijn, toch zie ik het in haar ogen. Ik had nooit verwacht dat ik een 

Bloedbezweerder hoop zag hebben.  

‘Misschien,’ zeg ik.  

Dan doorboord ze nog een keer met haar nagels in mijn pols. Deze keer voel ik hoe ze magie 

mijn pols in laat stromen. Het tintelt en voelt warm aan. Ze laat mijn pols los en er zit een 

kleine, zwarte cirkel op mijn arm. ‘Als je er op drukt weet ik waar je bent en kom ik meteen,’ 

beloofd ze.  

Eerst kijk ik haar woedend aan, maar dan bedenk ik me dat het misschien handig is. Op de 

een of andere manier vertrouw ik haar. Vertrouw ik een Bloedbezweerder. Ik draai me om 

en ren weg. Ik vlucht niet de lucht in, uit angst dat iemand anders mij ziet. Eve had met een 

ding gelijk: ik ben anders dan de Beschermers.  

‘Aya,’ lacht mijn broertje in mijn oor. ‘Aya, Aya, Aya, wakker worden.’ 

Ik open mijn ogen en kijk recht in de ogen van mijn broertje. Meteen kijk ik op mijn pols. Ik 

moet weten of het een droom was of niet. Nee dus. Een kleine, zwarte cirkel ontsierd mijn 

pols. Ik rek me uit en sta op. Ik ga dus weer eens voor spion spelen.  

‘Aya,’ verzucht mijn broertje. ‘Kom je nog? Mama heeft pannenkoeken met spek getoverd.’ 

‘Ik kom zo,’ zeg ik. ‘Niet alles opeten.’ 

‘Ik beloof niks,’ mijn tienjarige broertje rent weg.  

Heeft Eve gelijk? Zijn we in gevaar? Ik stap uit mijn bed en kleed me vlug om, maar voor ik 

naar de woonkamer ga loop ik naar mijn vaders werkkamer. Het is verboden terrein, maar ik 

negeer het briefje dat op de deur geplakt hangt.  

Vluchtig kijk ik in de lades van het bureau. Pennen, plakband, briefpapier, een chique 

uitziende brief van de dwergenbank. Wat verwacht Eve dat ik hier vindt? En waarom geloof 

ik een Bloedbezweerder? Met een klap sla ik het laatje van het bureau dicht. Het was een 

Bloedbezweerder die mijn vader vermoorde. Ik been de kamer uit en plak een ongemeende 

glimlach op mijn gezicht voor ik de woonkamer binnen stap. Als ik de woonkamer 

binnengelopen ben ga ik zonder iets te zeggen naast mijn broertje zitten.  

‘Aya,’ begint mijn moeder. ‘Arthur en ik gaan straks naar zijn lessen. Wanneer heb jij weer 

les?’ 

‘Overmorgen,’ mompel ik.  



‘Prima,’ zegt mam. ‘We zijn rond drie uur weer terug.’ 

Ik haal mijn schouders op, wat me een geïrriteerde blik van mijn moeder oplevert.  

‘Er liggen nog toverpannenkoeken met spek op tafel,’ zegt ze.  

‘Oké,’ zeg ik. ‘Tot vanmiddag.’ 

Een uur later sta ik toch weer twijfelend in de werkkamer van mijn vader. Ik haat 

Bloedbezweerders, maar onderzoek doen voor mezelf moet geen kwaad kunnen. Drie uur, 

dat is wat ik nodig had om de papieren te vinden. Het is zijn twee brieven geschreven door 

mijn vader aan mijn moeder. Dat is alles. Vluchtig lees ik de brief door.  

Aan: Marchella  

Ik kom snel thuis, dat beloof ik. Er is alleen iets tussen gekomen. Ik moet dit oplossen. Dat 

wéét je. Koning zijn van het rijk voor de bergen is niet makkelijk, soms wilde ik dat ik hier niet 

voor gekozen had. Er is hier een meisje, Aya, ze is nog maar een paar maanden oud. Ze is 

anders, ik leg het je als ik thuis ben allemaal uit. Je moet weten dat het nog lang duurt voor ik 

terug zal keren en Aya neem ik dan mee. Het rijk achter de bergen is niet blij met ons. Ze 

willen het bondgenootschap beëindigen, doordat we zo genadig zijn tegen de 

Bloedbezweerders. Er komt hoe dan ook een oorlog. Met het rijk aan de andere kant van de 

bergen zijn we sterker. Ze zijn machtiger dan de Bloedbezweerders. Laat 3 dwergen en De 

Commissie naar me toe komen. Jij moet thuis blijven. Ik zie je snel. 

Logan.  

Mijn mond valt open van verbazing. Deze brief moet ongeveer 15 jaar oud zijn, net als ik. 

Mijn ouders zijn mijn ouders niet. Eve had gelijk, ik ben geen Beschermer. Er diggelt een 

traan over mijn wang, maar meer tijd om over dit alles na te denken geef ik mezelf niet. Ik 

probeer mijn gedachten uit te zetten en open de tweede brief. Deze is van ongeveer 3 jaar 

geleden, een paar weken voor mijn vader vermoord werd. 

Aan: Marchella 

Waarschijnlijk is dit het laatste dat je van me zult horen. Het rijk achter de bergen dwong ons 

een keuze te maken. We gaan stemmen, maar zijn nog aan het overleggen met beide staten. 

De Bloedbezweerders zien het probleem niet. Ze onderschatten het rijk achter de bergen. Het 

rijk achter de bergen onderschat de Bloedbezweerders, we zitten in een moeilijke situatie. 

Zara heeft me bedreigd en er zijn een hoop problemen. Blijf in het rijk voor de bergen, aan 

ons deel. Pas op Aya en Arthur en eis niet de kroon op in het geval dat ik zal sterven. Ik 

probeer terug te komen. Het spijt me. Laat deze brief aan niemand zien, we willen geen 

onnodige onrust. Vertel Aya zo snel mogelijk wie en wat ze is. De dwergen of de Commissie 

zullen haar ooit komen halen, ze kan maar beter voorbereidt zijn.  

Logan.    

Nu stromen de tranen pas echt over mijn wangen. Ik stop niet als ik de voordeur hoor 

opengaan. Ik verroer me ook niet als ik mijn broertje hoor lachen. Ik stop mijn tranen niet als 

mijn moeder mij roept. Ik weet niet of ik woedend, verdrietig, bang of alles tegelijk ben. 

Mam had het me moeten vertellen. Dat had pap gevraagd. Plotseling hoor ik meer stemmen. 

Ik hoor de leider van de dwergen, zijn irritante rechterhand en de wijsneus die altijd alles 

opschrijft wat er gezegd wordt en met onnodige weetjes strooit. Ik hoor niet goed wat ze 

zeggen, maar ik hoor mijn naam. Dan gaat de deur van mijn vaders werkkamer open. Mijn 

moeder kijkt me verbaasd aan. Dan pas ziet ze mijn tranen. Ik zwaai met de brieven en met 



ogen vol woede kijk ik haar aan.  

‘Aya…’ begint ze.  

Dan doe ik iets waarvan ik nooit had verwacht dat ik het zou durven ik hef mijn hand op en 

met alle kracht die ik in me heb stomp ik hem naar voren. Ik raak mijn moeder niet, maar 

toch valt ze door de enorme kracht achterover. Ik huil nog harder als ik naar mijn vuist kijk. 

Ik ben een monster. Mijn moeder kijkt me hulpeloos en vol schuldgevoel aan, maar ik kijk 

weg. Zonder de deur aan te raken laat ik hem openzwiepen. Ik heb me altijd ingehouden en 

toch weet ik precies hoe ik mijn krachten moet gebruiken. Ik ben een monster. Ik ben nog 

erger dan de Bloedbezweerders. Zonder er echt bij na te denken druk ik op de kleine, zwarte 

cirkel op mijn pols. Ik loop de woonkamer in. De drie dwergen lijken verrast me hier te zien 

staan.  

‘Aya,’ zegt de ene dwerg. ‘Je moet met ons meekomen.’ 

Ik maak een snuivend geluid. ‘Ik moet niks.’ 

‘Aya,’ probeert de een, maar ik onderbreek hem en maak een wuivend gebaar. Meteen komt 

er een enorme kracht naar de dwergen waardoor ze een paar meter verder op de grond 

vallen. Verdrietig kijk ik ze aan.  

‘Het spijt me,’ mompel ik. Dan loop ik verder, lang mijn sprakeloze broertje. Opnieuw gaat 

de deur voor mij open. Eve staat al op me te wachten. Ze lacht.  

De hele dag hadden we gelopen. Ik heb half huilend mijn verhaal verteld en Eve was aardig 

tegen me. Nooit gedacht dat ik dat zou zeggen: een Bloedbezweerder is aardig tegen me. Ze 

is en blijft een monster, maar dat ben ik nu ook.  

‘Wat ben ik?’ vraag ik.  

Eve haalt haar schouders op. ‘Je bent Aya.’ 

Ondanks alles moet ik grinniken. ‘Ja oké, maar wát ben ik? Ik ben geen Beschermer, geen 

Bloedbezweerder, wat moet ik dan zijn?’ 

‘Je komt dus uit het rijk achter de bergen,’ zegt Eve bedenkelijk. 

Ik knik. 

‘Ik weet het,’ plotseling kijkt ze opgelucht. ‘Je bent een Redder.’ 

‘En dat is?’ vraag ik.  

‘De bewoners van het rijk achter de bergen noemen zichzelf Redders,’ legt Eve uit. ‘Net zo’n 

domme naam als jullie hebben: Beschermers.’ 

‘Alsof Bloedbezweerders zoveel beter is,’ lach ik. ‘Dat klinkt zo duister.’ 

‘Dat is het ook,’ zegt Eve plotseling serieus.  

Ik wacht tot ze in lachen uitbarst maar dat doet ze niet.  

‘Laat je kracht eens zien,’ zegt ze in de plaats daarvan.  

Ik wuif met mijn hand richting een boom. Ik hoop dat het er een beetje simpel uitziet, want 

ik doe er verschrikkelijk mijn best op. De boom valt om en opgelucht kijkt ik naar Eve. Het is 

gelukt. Ze kijkt me bedenkelijk aan. Ze lijkt niet onder de indruk te zijn.  

‘Wat eh… wat kunnen bloedbezweerder eigenlijk?’ vraag ik ineens stotterend.  

‘Oh,’ Eve kijkt verrast op. ‘Wist je dat dan niet?’ 

Ik kijk haar verontschuldigend aan. Eve knikt en ineens is ze weg. In haar plaats vliegt er een 

zwarte raaf. Dan verdwijnt de raaf en komt er een zwarte mist tevoorschijn. Iets tikt mijn 

arm aan en die wordt langzaamaan zwart. Een soort vlek wordt groter en groter en gaat 

door naar mijn hand en vingers. Dan tikt dat ‘iets’ opnieuw en verdwijnt de vlek. Ineens 

wordt het me zwart voor de ogen, haar ogen vallen dicht. Als ik na een paar seconden haar 



ogen opent ziet ze niks meer. Wat is er gebeurd? Ik voel me vallen en wordt duizelig. Ik weet 

niet eens meer wat boven, onder, links en rechts is. Ik sluit Mijn ogen en angstig wacht ik tot 

het voorbij is. Ik ook altijd mijn stomme nieuwsgierigheid.  

‘Gaat het?’ Eve’s stem klinkt ineens heel dichtbij.  

Voorzichtig durf ik mijn ogen weer open te doen. Ik zie weer het groene gras en ook Eve kan 

ik weer zien.  

‘Dat is een korte samenvatting van wat ik kan,’ zegt ze trots. ‘Dat laatste zat alleen maar in je 

hoofd. Het was niet echt. Ik schrok me dood, het leek echt alsof je flauw ging vallen.’ 

‘Het was hartstikke eng,’ zeg ik half verontwaardigt, half lachend.  

Eve kijkt me trots aan. ‘Dat was de bedoeling. En dit was nog maar een klein voorproefje.’ 

‘Wow,’ zeg ik vol ontzag.  

Eve glimlacht trots ‘Maar,’ begin ik. ‘We gaan naar het rijk achter de bergen. Wat gaan we 

daar doen dan?’ 

‘Sarah vinden,’ zegt Eve.  

‘En waarom?’ vraag ik, terwijl ik het nog steeds niet snap.  

‘Sarah is de dochter van de koningin van het rijk achter de bergen.’ 

‘Oh.’ 

‘Heb je dat nooit geleerd?’ 

‘Wij leren alleen dat jullie monsters zijn en over de oorlogen. De rest gaat over ons eigen 

rijk.’ 

‘Vreemd,’ zegt Eve. ‘Ach, dat maakt ook niet uit. Sarah, jij en ik zijn alle drie dochters van de 

machtshebbers.’ 

‘Nee hoor,’ zeg ik. ‘Ik kom uit het rijk áchter de bergen. De vorige koning is mijn vader niet. 

Misschien moet je me broertje dan maar meevragen.’ 

Eve zucht ongeduldig. ‘Niemand hoeft te weten wie je echt bent voordat het plan uitgevoerd 

is.’ 

‘En wat is het plan?’ 

‘We gaan Sarah zoeken. De koninklijke familie heeft de sterkste krachten,’ legt Eve uit. ‘Met 

zijn drieën kunnen we de koningin van het rijk achter de bergen wel aan. We hoeven alleen 

haar te overtuigen. Onze delen van het land hebben al min of meer een verbond.’ 

‘Dus eigenlijk wil je dat de dochter van de koningin ons helpt haar moeder te overtuigen?’ 

vat ik het samen. 

Eve knikt.  

‘Moest je dat nou zo ingewikkeld uitleggen?’ vraag ik.  

Na uren gelopen te hebben zonder ook maar een kleine pauze te nemen staan we vlak voor 

de enorme bergen. Aan de bergen lijkt geen einde te komen. Even raak ik in paniek tot Eve 

me een geruststellend klopje op mijn arm geeft. 

‘Je bent een Redder, Aya,’ zegt ze op een toon alsof ze het tegen een klein kind heeft. 

Meteen schaam ik me. Natuurlijk komen we over de bergen heen. Ik ben een Redder. Ik kan 

vliegen. Ik moet telkens dingen vragen en het lijkt alsof alle kennis die ik eerst had uit mijn 

hoofd verdwenen is. Ik voel me zo dom.  

‘Het geeft niet hoor,’ zegt Eve vriendelijk.  

Ondanks haar geruststelling voel ik mijn wangen rood worden. Ik pak Eve’s hand vast en wil 

wegvliegen als ze me tegenhoudt.  

‘Wat is er?’ vraag ik. Meteen schaam ik me om de vraag. Het antwoord zal toch weer erg 



voor de hang liggen.  

‘Het is laat. We kunnen beter eerst slapen. We vinden Sarah morgen wel,’ zegt Eve.  

Ik knik maar gewoon en kijk om me heen. Eve tovert twee slaapzakken uit haar handen. Ik 

moet echt wennen aan alle magie en toverkunst. Ik wist dat ik het had en heb het altijd wel 

gebruikt, maar nooit zo vanzelfsprekend. Zwijgend pak ik een slaapzak aan.  

Het is pas net licht als Eve me wakker maakt. Binnen een paar tellen is alles verdwenen, door 

Eve’s magie natuurlijk. Opnieuw pak ik Eve’s pols vast. In gedachten tel ik tot drie voor ik 

wegvlieg. Een, twee, drie. Ik spring op en doe wat ik altijd doe als ik omhoog wil. Me laten 

meevoeren door de wind en mijn sterke wil omhoog te gaan. Ik sluit mijn ogen en beeld me 

in dat ik naar de maan vlieg. Dat ik weg ben van alles en op die vredige plek ga wonen. Ik 

beeld me in dat al mijn verdriet en stress op beneden blijft en hierboven alles fijn is. Dan 

open ik mijn ogen. Dit ritueel doe ik altijd. Eve kijkt me verwondert aan. Ik zou dit niet meer 

mogen denken. Ik ben een monster. Dat zegt iedereen altijd. De bloedbezweerders en de 

bewoners van het rijk achter de bergen zijn monsters. Eve en ik zijn monsters. Met gemak 

manoeuvreer ik ons over de bergen heen. Het uitzicht is prachtig. Het wordt nog leuker als 

Eve hoepels in de lucht laat verschijnen waar ik doorheen moet vliegen. Sommige van vuur, 

sommige van water, diamanten, bloemen, bladeren, sterren of juist van steen of modder. Ik 

mis er geen een. Met gemak vlieg ik er doorheen. Eve en ik lachen alsof we elkaar al jaren 

kennen. Ik denk dat zij dit spel vroeger ook gespeeld heeft. Met de meiden uit mijn dorp 

speelde we dit altijd met versierde hoepels en stokken. Na een kwartiertje is het jammer 

genoeg weer voorbij omdat ik moet landen. Ik voel de zorgeloosheid afnemen en de druk 

toenemen. We moeten iedereen redden.  

Plotseling besef ik in wat voor vreemde situatie ik ben beland. Ik ben in een land dat ik niet 

ken en ga onze rijken redden met een meisje dat ik pas geleden heb ontmoet en eergister 

nog een monster noemde.  

Dan pas kijk ik naar de muren van het rijk achter de bergen. Nog nooit heb ik er een foto van 

gezien, een boek gelezen dat het beschreef, iemand erover horen praten. Het is immens. 

Metersdikke muren, een gracht, wachttorens en waakhonden, dit rijk heeft het allemaal. Dit 

is het rijk dat het mijn vader moeilijk maakte. Kan ik hem nog wel mijn vader noemen? 

Logan, dat is misschien passender. Misschien vindt ik mijn ouders nu wel? Maar de moed 

zinkt me in de schoenen als ik nogmaals naar de verdediging van het rijk kijk. Gek genoeg 

glimlacht Eve. Ik zie haar op een klein, oranje vierkant drukken. Het duurt precies 5 seconden 

tot ik het doorheb. Ik ben verraden. Eve heeft me verraden. Mijn mond valt open als ik naar 

haar kijk. Ze glimlacht alleen maar.  

‘Sorry Aya,’ zegt ze. ‘Ik moest wel.’ 

Er biggellen tranen over mijn wangen en pas als ik Wachters aan zie komen lopen besef ik 

dat ik moet vluchten. Ik wuif met mijn handen en ik spring op. De bewakers wuiven gewoon 

terug en zorgen dat ik beneden wordt gehouden. Machteloos zet ik alle kracht in die ik heb, 

maar ik ben ongetraind en jong. Ik heb verloren. Hoe kom Eve? Ze leek zo aardig. We hadden 

net zo veel lol. Is zij dan een monster, maar ik niet? Van die gedachte klaar ik een beetje op, 

maar dat red me natuurlijk niet van wat me te wachten staat. Plotseling wordt alles zwart 

voor mijn ogen, het voelt hetzelfde als de show die Eve gisteren opgevoerd had. Ik draai en 

val, ondanks dat ik wéét dat het alleen maar in mijn hoofd zit maakt het me doodsbang. In 

tegenstelling tot de vorige keer val ik nu echt flauw.   



Voorzichtig open ik mijn ogen. Ik zie drie donkere muren en een gang. Ik lig in een hoekje 

van de ruimte en meteen spring ik op. Ik ren op de gang af maar wordt keihard 

teruggekaatst. Au! Ik sta voorzichtig op en bekijk de ‘doorzichtige muur’ uitgebreid. Nu pas 

zie ik dat het lijkt te golven. Ook springen er kleine vonkjes vanaf.  

Een man komt aangelopen, hij lacht vals.  

‘Probeer maar niet te ontsnappen,’ zegt hij. ‘Dit krachtveld staat dag en nacht aan.’ 

‘Wat aardig dat u dat even meldt,’ mompel ik sarcastisch.  

Aan het gezicht van de man zie ik dat hij me gehoord heeft maar hij zegt niets. Plotseling 

zakt zijn mouw een beetje naar beneden, er loopt paars bloed door zijn aderen, geen blauw 

bloed zoals bij mij en andere Beschermers. Dat kan toch niet kloppen. Ik ben een Redder, 

maar dat moet betekenen dat deze man iets anders is. Hij ziet mij kijken en bedekt zijn pols 

snel weer.  

‘Stop met staren,’ sist hij.  

Ik zet een stap achteruit en kijk recht in zijn woedende ogen.  

‘Je krijgt twee keer per dag eten door een luik in de achterste muur,’ zegt de man op 

zakelijke toon.  

Hij loopt weg en ik kijk hem zwijgend na. Meteen na hem komt er een meisje van mijn 

leeftijd aangerend.  

‘Aya,’ zegt ze zacht. ‘Ik kom je helpen.’ 

‘Waarom?’ zeg ik killer dan ik bedoeld had.  

Ik weet dat ik niemand meer zou moeten vertrouwen na Eve, maar toch. Dit meisje met haar 

diepblauwe ogen en lange blonde haren ziet er zo lief en aardig uit. Ze komt dichterbij en 

vlak voor de onzichtbare muur blijft ze stilstaan. Ze gebaart dat ik dichterbij moet komen en 

dat doe ik ook. Ze stroopt haar mouw op en ook bij haar zie ik paars bloed door haar aderen 

stromen.  

‘Je bent net als ik,’ zegt ze.  

Ik schud mijn hoofd en laat mijn blauwe aderen zien. Ze kijkt me schuin aan.  

‘Aya,’ begint ze weer. Hier begin ik me dus echt aan te irriteren. Eve en zij beginnen telkens 

elke zin met ‘Aya’ alsof ik zelf niet eens mijn eigen naam weet. Oké ik ben de laatste zijn 

misschien niet de slimste maar mijn eigen naam onthoudt ik echt wel.  

‘Ik weet dat ik Aya heet hoor,’ zeg ik geïrriteerd voor ze verder kan praten.  

Ze haalt haar schouders op. ‘Als Redder moet je het bloed van de Magiër drinken voor je 

krachten echt sterk worden en je bloed paars wordt.’ 

‘Ik ben al sterk,’ zeg ik.  

Het meisje zucht. ‘Als je krachten echt krachtig waren was je hier allang uit.’ 

Ik kijk haar dom aan.  

‘Daarom ben ik hier,’ zegt ze.  

‘En waarom zou ik jou meten vertrouwen?’ vraag ik. 

‘Omdat ze je anders over precies 48 minuten gaan executeren op het grote plein,’ zegt ze. 

‘De keuze is aan jou.’ 

‘Oké,’ zeg ik. ‘Ik ga al mee.’ 

‘Ik zal al mijn krachten inzetten om het krachtveld even te laten verdwijnen,’ legt ze uit. ‘Dat 

lukt maar kort dus als ik ja zeg moet je meteen mijn kant op rennen.’ 

‘Doe ik,’ zeg ik.  

Ze sluit haar ogen en ik zie hoe ze haar energie opwekt. Ze lijkt licht te geven.  

‘Ja,’ het is een fluistering. Net op tijd ren ik over de lijn, waar net nog het krachtveld zat.’ 



‘Ik ben Sarah,’ zegt ze.  

Meteen spring ik achteruit, ik kets tegen het krachtveld aan en wordt teruggekaatst, recht 

tegen Sarah.  

‘Au!’ zeg ik hard. ‘Jij bent de dochter van de koningin van dit rijk. Eve had het over jou.’ 

‘Het is niet alleen jouw rijk dat in gevaar is,’ zegt Sarah. 

‘Hoe bedoel je?’ ik kijk haar schuin aan.  

‘Eve heeft mijn moeder in haar macht. De bloedbezweerders willen de macht over onze drie 

rijken,’ legt Sarah uit.  

Het duizelt me. Eerst kom ik erachter dat ik een Redder ben, daarna moeten we zorgen dat 

er geen oorlog komt die nu ineens veroorzaakt blijkt te zijn door de bloedbezweerders. Kan 

het nog ingewikkelder? Ik besluit Sarah maar gewoon te vertrouwen. Wat moet ik anders? 

Plotseling hoor ik voetstappen, Sarah trekt me mee en we sprinten de gang door. We horen 

iemand ‘Halt!’ roepen en hard achter ons aan rennen.  

We staan voor de kamer van de koningin. Sarah heeft ons door allemaal gangen geleidt en ik 

ben de weg nu al vergeten. We zijn trappen opgerend, naar links en naar rechts gerent. We 

renden door een enorme, lege balzaal. De kerkers waren in de kelder onder het paleis en 

met een vingerscan van Sarahs vinger waren we binnen in het paleis. De pracht en praal 

duizelt me. Toen pap nog leefde hebben we ook in een paleis geleefd, maar dat was niet zo 

groot, mooi en koninklijk als deze. Dit paleis is gemaakt om honderden gasten te ontvangen, 

terwijl onze feesten in de bossen georganiseerd werden en alleen de dwergen en de 

Commissie het paleis betraden. Sarah klopt op de deur en ik wip van mijn ene voet op de 

andere. Nog steeds begrijp ik het niet helemaal. De koningin is in de macht van Eve, maar 

hoe? En een nog betere vraag: waarom? 

‘Binnen,’ roept een vrouwenstem op zangerige toon.  

Sarah loopt voorop en ik schuifel achter haar aan naar binnen.  

‘Hallo Aya,’ het is Eve.  

Eve staat voor me, haar hand is om de pols van die van de koningin gewikkeld. De koningin 

wordt lijkbleek en ik zie de energie letterlijk uit haar wegvloeien.  

‘Eve,’ zeg ik op dezelfde irritante manier als Eve altijd deed. ‘Waarom?’ 

Ze haalt haar schouders op. ‘Ik heb je terug naar huis gebracht.’ 

Ik kijk haar doordringend aan.  

‘Wie ben ik?’ vraag ik aan de koningin, Eve en Sarah tegelijkertijd.  

Eve zucht. ‘De executie staat pas over 36 minuten gepland dus we hebben nog wel even.’ 

Sarah zegt nog steeds niks en ik begrijp niet wat haar rol hier is.  

‘Jij, Aya,’ begint Eve. ‘Bent de dochter van Graaf en Gravin Shalymara. De leiders van de 

protesten.’ 

Ik kijk haar aan zonder iets te doen.  

‘Ze zijn geëxecuteerd,’ voegt Sarah er op behulpzame toon aan toe. Ik werp haar een boze 

blik en ze kijkt me verontschuldigend aan.  

‘Jouw pleegvader heeft je weggenomen vlak na hun executie,’ verteld Eve verder. ‘Ik bracht 

je thuis. Ik volgde enkel orders op.’ 

‘Van wie?’ vraag ik terwijl mijn oog valt op een zilveren vloeistof dat ik een klein flesje zit.  

‘Van mezelf,’ Eve glimlacht.  

Het flesje licht ongeveer 2 meter bij me vandaan. Met moeite lees ik wat er op het flesje 

staat.  



‘Laat me gaan, Eve,’ zegt de koningin plotseling zacht.  

Magiërbloed, staat er op het flesje. Plotseling krijg ik hoop. Sarah zei dat je dat moest 

drinken om een echte Redder te worden. Ondanks dat ik haar niet volledig vertrouw geloof 

ik die woorden. Kan ik het ongezien pakken? Langzaam schuifel ik dichter naar het flesje toe.  

Nog een klein stukje.  

‘Waarom doe je dit?’ vraagt de koningin nog zachter dan daarnet. Het lijkt haar al haar 

krachten te kosten en even vergeet ik het flesje.  

‘Mijn moeder heeft het nooit goed aangepakt,’ Eve spuugt de woorden uit. ‘Veel te 

zachtaardig.’ 

Ik kijk haar verdwaasd aan. Haar moeder is de meest gruwelijke Bloedbezweerder die ik ken. 

Ze heeft mijn vader vermoordt en dat zal ik haar nooit vergeven.  

‘Domme Aya,’ zegt Eve. ‘Domme, domme Aya. Ik wil macht, heb je dat nou nog steeds niet 

door? Dit rijk heb ik al jaren in handen.’ 

‘Stop Eve,’ zegt de koningin zacht.  

‘Nee,’ zegt Eve. ‘Ik houdt de macht, nog even en ik noem mezelf uit tot koningin van dit rijk, 

daarna neem ik de rijken voor de bergen over.’ 

Ik staar Eve aan. Wat er daarna gebeurt gaat heel snel. Ik schiet naar het drankje toe en 

drink het flesje in een keer lees. Eve en Sarah kijken me verdwaasd aan. Mijn bloed wordt 

warm en ik voel een enorme kracht door mijn lichaam stromen. Voor het eerst kijkt Eve met 

iets van angst naar me. Het kleine, zwarte cirkeltje verdwijnt van mijn pols. Mijn angst 

verdwijnt. Ik zwaai met mijn hand en met een klap ligt Eve op de grond. Ik pak de pols van de 

koningin vast en voel bijna geen hartslag meer. Ik probeer iets van mijn kracht aan haar te 

geven en voel een beetje van mijn kracht overstromen. Haar hart komt tot leven en meteen 

concentreer ik me weer op Eve. Ze krabbelt net op dus vuur ik nog wat spreuken op haar af. 

Ondanks dat ik nooit iets met magie geoefend heb wéét ik hoe ik het moet gebruiken, wel 

heb ik nog veel oefening nodig om mijn krachten goed te gebruiken, maar dat is een zorg 

voor later.  

Dan komt Sarah ineens aangelopen. Ze tovert een soort touw uit haar vingers en even denk 

ik dat ze op mij doelt. Maar de touwen schieten langs mij en plots ligt Eve op de grond met 

touwen om haar armen en benen. Er druppelen tranen uit haar ogen, maar aan haar toon ik 

geen medelijden meer. Sarah omhelst me dankbaar.  

‘Ik zal de andere leiders oproepen,’ zegt de koningin die er zwak uit ziet. ‘Ik ben je een 

vredescontract verontschuldigt.’ 


