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1 In den vreemde

‘Ooit dacht ik dat ik rijk was,’ zei Wezel terwijl hij de verschrom-
pelde winterappel in twee helften sneed. De ene helft gaf hij aan 
Marla. ‘Deze appel heeft me twee zilverstukken gekost en op de 
markt zag ik een jongen die verse ratten aanbood. Vijf stuks, 
goed doorbakken en keurig onthaard, voor een halve kroon.’ De 
rat op Marla’s schouder piepte, hield zijn kopje scheef en schud-
de zich uit alsof hij geschokt was door Wezels woorden.
 ‘Ze noemen mij vaak een magere lat,’ ging Wezel verder en 
hij wees met het stuk appel in zijn hand tersluiks naar de andere 
gasten die deze ochtend de gelagkamer van De Elfenmeid be-
volkten, ‘maar als ik hier eens om me heen kijk, voel ik me bij-
na dik. En schuldig.’
 ‘De stad wordt al drie maanden belegerd,’ zei Marla terwijl 
ze een stukje van haar appel afbrak om aan haar rat te voeren. 
Ze keek steels om zich heen, maar niemand leek veel aandacht 
te schenken aan de donkerharige schoonheid en haar gezel-
schap. ‘Dit is nog maar het begin, het zal nog erger worden.’ Ze 
keek hem vragend aan. ‘Was je weer op de wallen?’
 ‘Ja.’ Hij nam genietend een hap van zijn appel. ‘Ik heb een 
stok aan mijn knie gebonden en een lap om mijn hoofd gewik-
keld, zodat het eruitzag alsof ik aan een oog blind was, een ech-
te kreupele dus, en toch wilden ze me nog rekruteren om pijlen 
de wallen op te sjouwen.’
 ‘Maar je hebt je eruit weten te kletsen?’ vroeg ze met een glim-
lach.
 ‘Natuurlijk,’ antwoordde Wezel quasigekwetst. ‘Wat dacht 
jij dan?’
 ‘En, hoe is de situatie?’
 ‘Ongewijzigd. Zij zitten daar, wij hier.’
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 Vanaf de wallen had hij de ruïnes in de benedenstad kunnen 
zien, de rookkolommen van de talloze kampvuren en zelfs, in de 
verte, troepen van de vijand die over de brede boulevard mar-
cheerden. En ook de grote bressen in de buitenste wallen, die 
nog net te zien waren.
 ‘De muren hebben het zo te zien niet lang gehouden,’ had 
Wezel terloops opgemerkt. De oude sergeant, die op een hel- 
lebaard geleund aan de linker poorttoren de wacht hield, had 
hem alleen maar een blik toegeworpen en toen verachtelijk over 
de muur gespuugd. Zijn gezicht zag er zo verweerd uit dat je 
had kunnen denken dat hij hier al sinds het begin der tijden 
stond, maar onder zijn borstelige, grijze wenkbrauwen straal-
den zijn ogen helder en alert. Van hierboven had je een goed 
uitzicht en Wezel betwijfelde of de sergeant ook maar één vijan-
delijke beweging ontging.
 ‘Tja,’ had de man toen bitter gezegd. ‘Ooit hadden we een 
koning, die wilde dat Illian Kelar zou overtreffen in grootte en 
in glans. Hij liet de benedenstad aanleggen, met brede, schitte-
rende lanen, grote pleinen en elegant slingerende wallen. Zag er 
leuk uit,’ gromde hij, ‘maar die leuke wallen vielen al bij de eer-
ste bestorming. En dan die prachtige, brede straat, die liep van 
hier naar de nieuwe Oostpoort. Toen de wallen vielen, vluchtte 
iedereen die maar vluchten kon naar de oude stad, maar dankzij 
die fraaie, brede straat kon de vijand gemakkelijk bijna iedereen 
de pas afsnijden. De meesten hebben het niet gered en werden 
op palen gespietst die ze maakten van de platanen die langs de 
weg stonden.’ Hij spuugde nog een keer. ‘Ik heb gehoord dat 
het niet veel gescheeld heeft of de koning had alle tinnen ook 
nog laten vergulden, maar voordat hij de staatskas totaal kon 
plunderen, heeft hij kennelijk een beroerte gekregen.’
 Wezel had alleen maar geknikt en was er niet op ingegaan. 
De straat was breed genoeg voor vier ossenkarren en ook nog 
voor de verkoolde resten van een trebuchet die midden tussen 
de ruïnes stond. Verderop stonden er nog twee; die waren niet 
afgebrand, maar kennelijk nooit afgebouwd.
 ‘Hoe zit het met die belegeringsmachines daarginds?’
 De sergeant had honend gelachen. ‘Ze gingen er waarschijn-
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lijk van uit dat deze muren net zo gemakkelijk zouden vallen, 
maar daar vergisten ze zich in. Deze muren zijn door Askannon 
zelf gebouwd, die vallen niet!’

Wezel merkte dat zijn paardenstaart los was komen te zitten. 
Hij plukte het leren touwtje uit zijn haar en bond hem achte-
loos opnieuw vast.
 ‘Indrukwekkend: je ziet de ruïnes van de benedenstad, dan 
overal die vuren van de vijand, de vlaggen en tenten... en dan 
die palen.’ Hij rilde even. ‘Vandaag hadden ze er maar vier ge-
spietst, het schijnt dat de slachtoffers langzaamaan opraken.’
 Maar vier. Aan de overkant van de vestinggracht stonden 
honderd van die palen, allemaal bezet. Ze waren inmiddels te 
weten gekomen dat de vijandelijke troepen aan het begin van de 
belegering elke dag honderd vrouwen en kinderen hadden ge-
spietst. Wezel was dankbaar dat het er die ochtend maar vier 
waren geweest, al wist hij dat hij hun gekerm niet snel zou kun-
nen vergeten. ‘Ze gooien hun doden in de rivier,’ vervolgde hij 
op gedempte toon. ‘Nu het langzaamaan warmer begint te wor-
den, is de stank bijna niet te harden. Iedereen die op de wallen 
staat, draagt op zijn minst een gebedsband en ademt door doe-
ken die gedrenkt zijn in gewijd water. En iedereen is bang dat de 
pest zal uitbreken. Ik heb van een oude sergeant gehoord dat de 
vijand in het begin zelfs heeft geprobeerd lijken over de wallen 
te gooien, maar ze konden er met hun krijgsmachines niet dicht 
genoeg in de buurt komen, de wallen zijn te hoog.’
 ‘Ja,’ zei Marla terwijl ze met haar donkere ogen een corpu-
lente, goedgeklede man volgde die net in het gezelschap van 
twee jonge vrouwen de herberg betrad. Hij richtte zich dikdoe-
nerig tot de waard en verlangde op luide toon een kamer met 
een groot bed. De twee vrouwen doken gegeneerd in elkaar en 
wisten niet waar ze moesten kijken. ‘De wallen herinneren me 
aan die van Askir. Zo hoog als vier huizen en bijna dubbel zo 
breed. Ik wist helemaal niet dat er buiten Aldar nog meer van 
die installaties waren. En ik heb nooit begrepen waarom ze zo 
breed zijn.’
 ‘Dat weten we nu. De vijand heeft belegeringsmachines ge-
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bouwd, trebuchets, die als torens tot hoog in de hemel reiken, 
maar ze hebben het opgegeven. Die dingen staan er nog altijd, 
maar niemand bekommert zich erom. De projectielen ketsten 
gewoon tegen de muren af. Ze hebben kennelijk ook nog ge-
probeerd ze dichterbij op te stellen, ik zag er drie staan die nog 
voordat ze waren afgebouwd met brandpijlen in de fik zijn ge-
zet.’
 Wezel nam een slok van zijn dunbiertje, dat hem ook al een 
vermogen had gekost, en hij zuchtte. ‘De muren zullen het 
houden, dat is het probleem niet.’ Hij volgde haar blik naar de 
corpulente man, die de twee meisjes voor zich uit de trap op 
duwde, toen keek hij naar haar hand, waarmee ze vreemde pa-
tronen boven het tafelblad tekende, en pakte die vast. Hij 
vloekte zachtjes toen het spoor van duister en rook, dat ze net 
nog in de lucht had getekend, hem ijzig koud vastgreep. ‘Laat 
dat,’ siste hij. ‘Of wil je soms dat ze je ophangen? Wat was je 
van plan? Hem de pest toewensen? Dan roei je gelijk de halve 
stad uit.’
 ‘Nee, dat was ik ook heus niet van plan,’ antwoordde Marla 
gepikeerd. Ze trok haar hand los en wreef over haar pols. ‘Al-
leen maar dat hij hem niet omhoog kan krijgen.’
 ‘En dan? Dat zal hij alleen maar op hen afreageren!’ Hij 
schudde geërgerd zijn hoofd. ‘Je weet toch hoe dat gaat?’
 ‘Ja,’ siste ze. ‘Ik weet hoe het is als ze je bepotelen, je berij-
den, met hun stinkende adem in je gezicht kreunen en dan ook 
nog denken dat je er plezier aan beleeft!’
 ‘Hoop dan maar liever dat hij snel klaarkomt,’ fluisterde 
Wezel en hij keek steels om zich heen. Niemand leek iets te heb-
ben gemerkt en hij slaakte een zucht van verlichting. ‘Je kunt 
toch niet zomaar iedereen vervloeken die iets doet wat jou niet 
bevalt?’
 ‘En waarom niet?’ vroeg ze bits. ‘Als dat zwijn een rechtscha-
pen man was die behagen zou vinden in de ogen van de drie-
eenheid, dan zou ik hem niets kunnen aandoen. Het werkt al-
leen als hij zich al aan mijn god heeft overgeleverd.’
 ‘Is dat zo?’ Wezel voelde een zekere opluchting toen ze knik-
te.
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 ‘Natuurlijk,’ zei ze beledigd. ‘Anders zou het weinig zin heb-
ben. Ik heb je toch al gezegd dat de goden alleen macht hebben 
over wie in hen geloven?’
 ‘Nou ja...’ Wezel ontspande een beetje. ‘Ik heb nog nooit ge-
hoord dat een priester van Boron iemand vervloekte.’
 ‘Ze kunnen het en ze doen het,’ zei ze op gedempte toon. ‘Ze 
noemen het de straf van Boron, maar het is precies hetzelfde. 
Heb jij wel eens geprobeerd iemand te bestelen in de buurt van 
een tempel van Boron?’
 ‘Een keer, onopzettelijk,’ gaf hij toe en hij wendde verlegen 
zijn blik af. ‘Het gebeurde gewoon, hoewel ik het helemaal niet 
wilde.’
 ‘En?’
 ‘Ze hadden me bijna te pakken gekregen... Ik had het nog net 
op tijd in de gaten en kon die dikzak zijn geldbuidel weer toe-
stoppen. Een tel later en ik zou door een wacht zijn opgepakt.’ 
Hij schudde ongelovig zijn hoofd. ‘Die waren me toch nijdig! 
Ze dachten dat ik hun een geintje flikte. Ik ben er met een paar 
blauwe plekken van afgekomen.’
 ‘Zie je wel?’ zei ze tevreden. ‘Dat is hetzelfde.’
 ‘O ja?’ vroeg hij sceptisch. ‘Er is toch zeker een verschil tus-
sen Boron en de Naamloze?’
 ‘En wat dan wel?’
 ‘Afgezien van het feit dat je Boron geen bloedoffers brengt?’ 
merkte hij bits op en hij nam nog een slok bier. Als je dat dunne 
bocht nog bier kon noemen.
 ‘Het principe blijft hetzelfde. Of het nou bloed is, fruit, goud 
of gebeden. Wat je hun ook offert, het geeft hun macht over je.’ 
Ze hield haar hoofd schuin en keek met een duistere blik naar 
boven. Door het kabaal en geroezemoes in de gelagkamer heen 
kon Wezel de schelle kreten horen. Marla balde haar vuisten. 
‘Het zou niet de verkeerde hebben getroffen,’ zei ze schor. ‘Ge-
loof me, ik herken iemand die mijn god meer dient dan de drie-
eenheid. Hij verdient nog wel wat ergers dan dat zijn haan niet 
meer kraait.’
 ‘Best mogelijk,’ zei Wezel terwijl hij zijn best deed de kreten 
niet te horen. De overige bezoekers leken zich er niet aan te sto-
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ren. ‘Maar dat is niet de reden waarom wij hier zijn.’ Hij pakte 
haar gebalde vuisten en hield ze vast tot hij voelde dat ze haar 
handen ontspande. ‘Jouw god zal zich om hem bekommeren,’ 
zei hij toen zachtjes. ‘In welke vorm dan ook. Ben je er inmid-
dels achter waarom hij ons hier wilde hebben?’
 Ze schudde langzaam haar hoofd. ‘Ik heb gisterennacht lang 
gebeden, maar hij heeft me geen visioen gestuurd. Nog niet,’ 
voegde ze er snel aan toe. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij ons de 
reden nog zal openbaren.’
 ‘Goed dan.’ Wezel huiverde bij de herinnering aan hoe ze 
naast haar bed geknield had gezeten en langzaamaan steeds 
meer was opgegaan in de donkere schaduw, tot ze schijnbaar 
geheel en al in een ondoordringbaar duister was verdwenen. 
In elk geval had ze niemand geofferd, dacht hij terwijl hij haar 
van terzijde opnam. Vanaf het eerste moment dat hij haar had 
gezien, destijds in Istvans herberg, toen ze eigenlijk nog kinde-
ren waren geweest, had zij hem dieper weten te raken dan wie 
ook, even afgezien van Desina. Dat hij haar in staat achtte een 
leven aan haar duistere god te offeren en desondanks met haar 
aan één tafel zat, sprak boekdelen. Alleen wat er in die boeken 
stond, wist hij zelf nog altijd niet precies. De naamloze god 
stond voor alles wat slecht was aan de mens, voor afgunst, 
laagheid en duistere lusten, maar bovenal was hij het geweest 
die de necromantie over de mensen had gebracht. Het doden 
van een donkere priester gold voor gelovigen van de drie-een-
heid als een daad die welgevallen vond in de ogen van hun go-
den. Eigenlijk zou ze op een brandstapel moeten branden, 
dacht Wezel, en toch zit ik hier met haar te praten alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is.
 ‘In elk geval weten we inmiddels waar we zijn. Dat is toch al 
iets.’
 ‘Ja,’ zei hij chagrijnig. ‘In de kroonstad van Illian. Een stad 
die wordt belegerd door de troepen van de necromantenkei-
zer.’ Wezel hief zijn beker, zag dat die leeg was en zuchtte. Het 
brouwsel smaakte zo smerig dat hij weinig zin had er nog een-
tje te bestellen. Hij keek om zich heen. Echt goed bezocht was 
deze tent niet, er zat hooguit een tiental gasten. Er werd op ge-
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dempte toon gepraat en de stemming was bedrukt en terneer-
geslagen. Dat was het probleem, niet die muren, die zouden het 
langer volhouden.
 Gisteren had hij voorzichtig zijn oor te luisteren gelegd, wat 
hem meer moeite had gekost dan gewoonlijk. De mensen hier 
spraken Imperiaals, de keizerlijke handelstaal, maar dan in een 
variant die de afgelopen zevenhonderd jaar behoorlijk wat ver-
anderingen had ondergaan, en hij had moeite hen te verstaan, 
of erger nog, om niet op te vallen. Dat een eppel een appel was 
lag voor de hand, maar wat, bij Borons sandalen, was een dek-
ker of een karrenstuk?
 ‘We weten in elk geval dat Desina van plan is een poort hier-
naartoe te openen,’ vervolgde Wezel. ‘Als ze daarin slaagt, kan 
de stad van Askir uit worden bevoorraad.’ Hij keek naar zijn 
beker en schoof die toen vol afkeer van zich af. ‘Misschien is er 
dan ook weer fatsoenlijk bier.’ Hij keek om zich heen en schud-
de zijn hoofd. ‘Ik begrijp alleen niet waarom de situatie al zo 
beroerd is. Drie maanden... Voor een belegering is dat nog niet 
heel lang en toch is er al aan alles gebrek. Ik heb eens gehoord 
over een stad die twintig jaar lang werd belegerd. Zo lang hou-
den ze het hier niet vol. Ik begrijp niet waarom de opslagplaat-
sen al zo leeg zijn.’
 ‘Dat kan ik je vertellen,’ zei Marla en ze gebaarde naar de 
waard om nog een kop thee te bestellen. Misschien moest hij dat 
ook eens proberen, overwoog Wezel, maar hij schudde meteen 
zijn hoofd. Beter niet, dat spul was zo bitter dat zijn tong ervan 
oprolde. ‘Ik heb daar net een gesprek over opgevangen. De op-
slagplaatsen zijn niet leeg, alleen wordt het graan maar mond-
jesmaat uitgedeeld om te zorgen dat ze langer met de voorraden 
doen. De graanopslag waar wij aankwamen, is als een van de 
eerste leeggehaald omdat het dak de afgelopen winter is gaan 
lekken en ze wilden vermijden dat de boel zou gaan rotten.’
 ‘Best mogelijk dat er nog graan is,’ gaf Wezel schoorvoetend 
toe, ‘maar menigeen lijdt al honger. Die twee meisjes bijvoor-
beeld,’ voegde hij eraan toe met een blik in de richting van de 
trap.
 ‘Ja,’ zei ze zachtjes. ‘Maar dat heeft met volle opslagplaatsen 



16

niets te maken. Zo lang ik leef waren de opslagplaatsen in As-
kir altijd goed gevuld en toch heb ik vaak genoeg honger gele-
den.’
 Honger had Wezel zelf ook vaak genoeg meegemaakt, dat 
was ook de reden waarom Desina en hij aan het stelen waren 
geslagen, de snelste manier om je buik te vullen. Zolang je niet 
werd gepakt. Als je drie dagen met een oor aan een staak vast-
genageld zat, schoot je met een volle maag weinig op.
 ‘Maar wat ik niet begrijp,’ zei Marla, ‘is waarom de vijand 
de stad al in de winter is gaan belegeren.’
 ‘Klopt,’ bevestigde Wezel. ‘Ze zijn als vliegen gestorven, dat 
hoor je telkens weer als je met de mannen op de wallen praat. 
Dat geeft hun een grimmig soort voldoening.’
 ‘Maar de aanval was succesvol. Met de benedenstad erbij 
hebben ze meteen al de eerste dag vier van de vijf stadsdelen 
ingenomen.’ Ze maakte een gebaar dat de hele stad omvatte. 
‘Slechts een enkeling heeft de kroonstad nog weten te berei-
ken, hoe het de rest is vergaan, weten we.’ Ze bedankte het 
meisje dat de thee kwam brengen. ‘Zoiets kennen wij niet 
meer,’ voegde ze er zachtjes aan toe. ‘Ik hoorde wel eens iets 
over de gevechten in de Oostmark, maar dan ging het nooit 
om belegeringen.’
 ‘Maar we hebben het hier ook niet over barbaren,’ bracht hij 
daartegen in. ‘Ik heb gehoord dat de vijand in de winter zeker 
de helft van zijn mensen heeft verloren. Inmiddels sterven er 
veel minder en af en toe worden er zware wagens gesignaleerd 
die hen bevoorraden. En aan soldaten hebben ze waarlijk geen 
gebrek.’ Hij keek haar aan. ‘En nu? Waarom heeft jouw god 
ons hiernaartoe gestuurd? Wat moeten zijn priesteres en een 
dief hier voor hem doen?’
 Marla dronk haar thee met een slok op. ‘Niet lekker, wel 
heet,’ mompelde ze meer tegen zichzelf en ze haalde haar bui-
del onder haar cape vandaan en legde een paar munten op ta-
fel. ‘Misschien wil hij dat wij daar zelf achter komen,’ opperde 
ze. ‘Ik stel voor dat we dat gaan doen. Zo moeilijk kan het toch 
niet zijn te achterhalen wat hier loos is?’
 ‘Dat lijkt me duidelijk,’ meende Wezel. Hij hing zijn rapier 
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aan zijn gordel en sloeg zijn nieuwe mantel om zijn schou-
ders. ‘Er is iemand nodig die de mensen moed inspreekt. Het 
was vast anders voordat koningin Eleonora zichzelf opoffer-
de, maar sinds zij er niet meer is...’ Hij haalde zijn schouders 
op. ‘Volgens mij hebben de mensen hier gewoon alle moed 
verloren.’
 ‘Het helpt ook niet dat ze weten dat de twee andere rijken al 
zijn gevallen. Van de drie koninkrijken zijn zij het enige dat nog 
standhoudt en ze kunnen van niemand hulp verwachten.’ Mar-
la trok haar cape dichter om zich heen terwijl Wezel de deur 
voor haar openhield.
 In de Zuidrijken was het over het algemeen warmer dan in 
Askir, maar die dag droeg een koude wind de geur van sneeuw 
van het nabijgelegen gebergte met zich mee. De stad dankte 
haar omvang en invloed niet zozeer aan vruchtbare velden, 
maar aan de vele koper- en ijzermijnen. En aan de Illa, de rivier 
die vanaf hier bevaarbaar was en waar erts en andere handels-
waar over naar de Lasse werd vervoerd, die verderop in zuid-
westelijke richting in zee uitmondde. Alleen was de rivierhaven 
met de grote markt allang in vijandelijke handen gevallen.
 ‘Waarom worden grote steden toch zo vaak genoemd naar 
de rivier waar ze aan liggen?’
 Ze wierp hem een verbaasde blik toe. ‘Waarom niet? Zo weet 
je tenminste waar de stad ligt en hoe je er kunt komen.’
 Daar had ze natuurlijk een punt.
 Net als in Askir liepen er ringwallen en verdedigingsmuren 
door de hele stad, alleen leek alles hier veel benauwder en meer 
op elkaar gedrongen. Bedrukkend, vond Wezel terwijl hij ach-
ter Marla aan door de nauwe steegjes liep.
 ‘Waar gaan we heen?’ vroeg hij.
 ‘Naar het marktplein. Handelaars kletsen graag. En er zijn 
daar tempels en veel taveernes. Vandaag is het marktdag,’ hielp 
ze hem herinneren. ‘Als we ergens iets te weten kunnen komen, 
dan daar.’ Ze draaide zich om en wees naar het punt even ver-
derop waar de straat voor een vestingpoort eindigde. Boven de 
poort prijkte een verguld wapen met een griffioen.
 ‘Of in de Kroonburcht,’ zei ze. ‘Ik heb nog nooit gehoord 
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van een adellijk huis waar niet druk wordt geïntrigeerd. Maar 
laten we eerst eens luisteren wat ze op de markt zeggen.’

Ook op de markt was de stemming bedrukt. De handelaars de-
den alsof het tot in hun ziel pijn deed dat ze het weinige wat ze 
nog hadden tegen waanzinnige prijzen van de hand deden. Me-
nig koopman had twee of zelfs drie zware, met ijzer versterkte 
geldkisten onder zijn toonbank verstopt om alle munten in 
kwijt te kunnen. Maar zolang alles nog te krijgen was en elke 
lege kist snel vol raakte, was de situatie nog niet nijpend, al-
thans niet voor wie het zich kon permitteren.
 ‘De prijzen zijn veel te hoog,’ zei Marla toen ze zag hoe een 
oudere vrouw twee aardappels teruglegde nadat de handelaar 
ze voor haar had afgewogen en de prijs had genoemd. De vrouw 
protesteerde niet maar overhandigde hem zwijgend wat kope-
ren muntjes en vertrok met drie aardappels, die ze met beide 
handen tegen haar boezem drukte alsof het haar grootste schat 
betrof. ‘Wat een afzetters. De armen worden het eerst en het 
hardst getroffen.’
 ‘Dat is toch altijd zo?’ zei Wezel zachtjes en hij trok haar aan 
de kant om een ossenkar door te laten. De os zat niet erg goed in 
het vlees, maar vergeleken met sommige marktbezoekers kon je 
hem bijna weldoorvoed noemen.
 ‘Toch begrijp ik het niet.’ Quasiterloops stak hij zijn hand 
uit en greep een uitgemergelde jongen die net onder een kraam 
door wilde duiken bij zijn magere nek vast.
 ‘Laat me los, etterkop!’ vloekte de in lompen geklede jongen 
terwijl hij zich probeerde los te wurmen.
 ‘Met alle genoegen, omdat je het zo vriendelijk vraagt,’ lach-
te Wezel. ‘Ik zal je zelfs helpen om wat sneller weg te komen!’
 Hij gaf de jongen een trap, zodat die naar voren werd geka-
tapulteerd. De jongen rolde behendig over zijn schouder en 
zette het toen op een lopen, om al na een paar stappen abrupt 
stil te blijven staan. Hij voelde alle zakken van zijn lompen af 
en keek Wezel ongelovig aan.
 ‘Bij Borons kroeshaar!’ vloekte de jongen verontwaardigd. 
‘Vuilak, je hebt mijn buit afgepikt!’
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 ‘Klopt,’ knikte Wezel zonder veel moeite te doen zijn vrolijk-
heid te verbergen. ‘Per slot van rekening is dat mijn buidel. Maar 
waarom schreeuw je niet nog wat harder? Die wacht daar heeft 
je vast nog niet gehoord.’
 ‘Krijg de valse jonkvrouw aan je leuter!’ schold de jongen en 
hij schudde dreigend met een magere vuist. ‘Dit zal je nog be-
rouwen!’
 Wezel sloeg zijn mantel open om hem de greep van zijn ra-
pier te laten zien en de jongen verdween vloekend tussen de 
kraampjes.
 Toen hij Marla hoorde giechelen keek Wezel haar vragend 
aan. Haar gezicht zat grotendeels verborgen achter haar capu-
chon, maar hij zag dat ze tranen in haar ogen had en een hand 
voor haar mond hield.
 ‘Borons kroeshaar!’ proestte ze en ze schudde haar hoofd. 
‘Bij alle goden, het zou me niet verbaasd hebben als hij door 
een bliksemflits was getroffen.’ Ze veegde de tranen weg. ‘Zo 
jong en al zo’n briljant vloeker!’
 Wezel schudde grinnikend zijn hoofd. ‘Je had Desina eens 
moeten horen toen ze nog een stuk jonger was dan dit schoffie. 
Die kon het nog veel beter en in drie verschillende talen.’
 ‘Ik weet het,’ hikte Marla en ze sloeg haar hand tegen haar 
borst om weer op adem te komen. ‘Drie keer raden van wie ze 
dat heeft geleerd.’ Ze keek hem aan en haalde diep adem om zich 
meteen weer te verslikken. ‘Waarom heb je hem die buidel niet 
gewoon gegeven?’ vroeg ze toen ze weer wat was bijgekomen. 
‘Dat was toch je lokbuidel met alleen wat koperen muntjes erin?’
 ‘Ja, maar hij was onhandig,’ zei Wezel op beledigde toon. 
Hij keek in de richting waarin de jongen verdwenen was. ‘Zo-
iets moet je niet bevorderen!’
 ‘Je bent zelf een dief geweest, had je geen medelijden met 
hem?’ vroeg ze onschuldig, maar haar donkere ogen fonkelden 
schalks.
 ‘Daarom nou juist,’ gromde Wezel. ‘Hij is zo vlug als een 
aal, ondanks het feit dat hij er zo uitgehongerd uitziet. Die sme-
rige lompen en zelfs dat gevloek zijn alleen maar bedoeld om 
medelijden te wekken. Dat weet ik, zo deden wij dat ook altijd. 



20

Alleen oefenden wij meer voordat we onze vingers riskeerden.’ 
Hij keek om zich heen. ‘Ik vraag me alleen af waar dief num-
mer twee zich verscholen houdt.’
 ‘Misschien was hij alleen,’ opperde Marla.
 Wezel schudde zijn hoofd. ‘Dan is hij dom. Alleen word je te 
snel gepakt.’
 ‘Ik was ook alleen, Wezel,’ hielp ze hem herinneren. ‘Niet 
iedereen heeft het geluk iemand te vinden die hij kan vertrou-
wen. Daarom benijdde ik jullie ook altijd,’ ging ze op gedemp-
te toon verder. ‘Jullie deelden alles en er was geen twijfel aan 
dat jullie door dik en dun voor elkaar zouden instaan. Iedere 
partner met wie ik het ooit heb geprobeerd, wilde vroeg of laat 
meer van me of probeerde een dolk tussen mijn ribben te ste-
ken.’
 Wezel keek haar getroffen aan. ‘Het spijt me...’ stotterde hij, 
maar ze maakte een afwerend gebaar.
 ‘Dat is jouw schuld niet. Dat was nog voordat Istvan mij be-
trapte, net als jou later. Bovendien, toen ik bij Istvan wegging, 
volgde ik al een heel andere weg.’
 Wezel wilde nog iets zeggen, maar ze trok hem aan zijn 
mouw en wees naar opzij. Slechts een deel van het marktplein 
was gevuld met kraampjes, verder deed het dienst als toneel 
voor acrobaten die de laatste koperen muntjes uit de zakken 
van de toeschouwers probeerden te krijgen. Er werden aller-
hande kunststukjes opgevoerd, maar de glimlach waarmee dat 
werd gedaan kwam op Wezel nogal gemaakt over. De beloning 
zou waarschijnlijk mager uitvallen.
 Marla keek intussen naar een mensenmenigte die zich hele-
maal achteraan op het plein voor een grote tempel had verza-
meld. Een in pek gedompelde paal torende hoog boven de hoof-
den van de menigte uit, ernaast was een podium opgesteld met 
tafels en stoelen erop waaraan enkele goedgeklede sers en sera’s 
hadden plaatsgenomen.
 ‘O fijn,’ zei Wezel wrang toen hij de brandstapel zag. ‘We 
zijn net op tijd voor het amusement.’ Hij kneep zijn ogen tot 
spleetjes om het opschrift op de nok van de tempel beter te 
kunnen lezen. ‘Dat is een tempel van Boron,’ merkte hij ver-
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baasd op. ‘Sinds wanneer worden er brandstapels opgericht 
voor Borons tempel?’
 ‘Vraag liever sinds wanneer zijn priesters zulke brandstapels 
aansteken,’ antwoordde Marla zachtjes en ze wees naar een 
slanke, bijna magere gestalte in de robe van een Borondienaar 
die op het podium met een voornaam geklede sera stond te pra-
ten. Naast hen stonden twee tempelwachters met kruisbogen, 
die met een norse blik de menigte in het oog hielden.
 Wezel hield een voorbijganger aan die op weg was naar de 
executie.
 ‘Zeg eens, beste man, wat gebeurt hier?’ vroeg hij en hij pro-
beerde het hier gebruikelijke accent na te doen. De stad werd 
belegerd en mensen zouden op ideeën kunnen komen als ze je 
als vreemdeling herkenden. Wezel vond dat de man er niet uit-
zag als iemand die op eerlijke wijze zijn brood verdiende, al 
droeg hij een mand tomaten. Rotte tomaten, zag hij toen. Als 
hij die nog iemand kon aansmeren, was hij een ware meester in 
zijn vak.
 ‘Ze hebben een necromant betrapt. Hoe is het mogelijk dat u 
daar niet over hebt gehoord?’ vroeg de man en hij nam hen wan-
trouwend op.
 ‘Ik had mijn voet gebroken en mijn broer heeft me verzorgd,’ 
legde Marla met een verlegen lachje uit terwijl ze een lok om 
haar vingers wond. ‘Hij heeft het huis in al die tijd nauwelijks 
verlaten.’
 ‘En hoe weten ze dat het een necromant is?’ wilde Wezel nog 
weten.
 ‘Ze hebben gezien dat ze bij een demon lag en bovendien 
heeft ze bekend.’ De man rukte zijn mouw los. ‘En hou me nu 
niet langer op, ik wil haar zien branden.’ Met een laatste wan-
trouwende blik ging de man er snel vandoor.
 ‘Wat een chagrijn,’ bromde Wezel. Hij volgde de man nog 
even met zijn blik en richtte die vervolgens weer op de brand-
stapel en de priester.
 ‘Een lichtbrand,’ zei hij schor. ‘Een gewijd vuur van Boron 
dat de onschuldigen onberoerd laat.’ Hij keek Marla vragend 
aan. ‘Geloof jij dat dat mogelijk is?’


