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Deel 1: 26.04.2007: “The birds, the birds, the birds are on fire!” 
Op een warme avond laat in het voorjaar van het Jaar van Gerezen Elfkin (1375DR), zaten vier mensen in de keuken 
van Fendal’s Exotische Dieren. Tin-a-Tin, een jonge halfling vrouw, Bohairic, een tovenaar van één van de Oude 
Koninkrijken, Hope, een krijger van buiten de stad, en Templeton, een Water Genasi, ook een krijger. Tin-a-Tin had ze 
ingehuurd om op die avond de zaak te bewaken, en ze zaten eerst even te kletsen. Daarnaast, voor in de winkel, 
waren er een aantal kooien met kleine slangen en hagedissen in. Achter de winkel was een binnenplaats met 
vogelkooien, dit allemaal met netten afgedekt.  
 
Alles leek rustig totdat de vogelzang plotseling veranderde in een ander, hard, schreeuwend geluid. Alsof elke vogel 
boos was geworden, of bang. “Shit!” zei Tin-a-Tin, en rende naar buiten. Ze kon de aanval van een wachtende man 
amper vermijden. Hope sprong van zijn stoel en van achter Tin-a-Tin haalde hij door de deuropening heen. Met één 
klap hakte hij de man bijna in tweeën!  

 
 
Buiten stond de laatste kooi in vlammen! De netten waren ook opgebrand en het vuur laaide nog feller op! Templeton 
wurmde zich naar buiten en deed zijn handen naar voren. Mist vormde in de lucht om de kooi heen, werd al snel 
druppels water en dan weer stoom als het vuur deels gedoofd werd. Bohairic, achter hem, schoot een koude straal ijs 
op de kooi af, concentreerde hard, en maakte van de straal een vriezende conus! De vlammen gaven het op, en de 
resterende rijp op de zwarte hout begon te sublimeren. 
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Buiten de muur bleek al snel dat die boef niet alleen was. Een tweede probeerde Templeton uit te schakelen met een 
soort knuppel terwijl zijn maat Bohairic raakte met een pijltje van een kleine kruisboog. Dit bleek echter vergiftigd en 
de tovenaar moest plotseling zijn maag legen! Erg onprettig. 
 
Terwijl Tin-a-Tin om de wacht riep haalde Hope uit met de platte kant van zijn bijl. De boef lag plotseling vijf meter 
verderop, zijn schedel flink geraakt! Een laatste gaf het snel op, en de boogschutter op het dak kwam verslagen naar 
beneden.  
 
Binnen een mum van tijd waren ze vastgebonden met hun uitrusting en geld veilig opgeborgen voor onze helden. Ze 
vertelden dat ze ingehuurd waren door een half-orc met een met ijzer gekapte hoektand. Dit in een kroeg in 
Shadowshore met een slechte reputatie, de Kaalgeplukte Papegaai (Plucked Parrot). Één van de boeven, de baas, had 
een interessante tatoeage, van een bloem en een draak, op zijn linker arm. Deze leek voor sommigen bekend. 
 
De wacht ruimde de boeven op en zei niet zo veel over de dode – hij was tenminste op heterdaad betrapt! Minder 
papierwerk en een duidelijke boodschap and die andere idioten die met de Wet tartten. Onze helden gingen tevreden 
naar de kroeg, en een paar uren later waren een beetje verbaasd door de opnieuw brandende winkel. Snel naar de 
plaats delict werd het duidelijk dat er meer aan de hand was. De vader van Tin-a-Tin was ook neergestoken en lag in 
de Tempel van Torm.  
 
De volgende dag werd een combinatie rondsnuffelen voor Tin-a-Tin en 
Hope, afspraakjes voor Templeton, en werk zoeken voor Bohairic. Voor 
iedereen was er wat succes. Bohairic heeft nu twee baantjes, Hope een 
afspraak in de Arena, Tin-a-Tin wat informatie en Templeton een 
boodschap van een jonge, edele vrouw. Ze wilde iedereen ontmoeten 
en had een klusje voor ze. 
 
Aankomend bij haar gotiek pand kwamen ze een groep avonturiers 
tegemoet. Deze bleken niet snel onder de indruk van onze groepje. Ze 
noemden zich de Jade Ravens en waren in dienst bij de jonge dame, 
Lavinia Vanderboren.  
 
Na een heerlijk etentje heeft Lavinia haar klus voorgelegd. Ze vertelde 
dat haar ouders een maand geleden overleden waren en dat zij de 
familie financiën snel moest regelen. Ze hadden de havenkosten voor 
hun schip betaald maar de assistent van de Havenmeester weigerde 
deze vrij te geven. Deze schurk, Soller Vark, beweerde haar geld nooit te 
hebben ontvangen! Met het falen van de diplomatiek was het aan de 
groep het schip te vinden. Ook zou er daar een ring verstopt zijn die 
entree zou bieden tot de familiekluis en Lavinia haar financiële problemen verlichten. 
 
Het schip, de Blue Nixie, ligt bij Pier 5. 
 

Deel 2: 23.05.2007: “Pffft! Moeilijk? Ik had het alleen kunnen doen!” 
“Goedemorgen, heren en dame,” zegt Bohairic, “en welkom in ons kantoor.”  
 
De vier avonturiers keken om zich heen, naar de houten panelen, het meubilair van zeldzame tropische houtsoorten, 
de volle boekenkasten en de diepe, comfortabele leren stoelen.  
 
“Netjes,” zei Tin-a-Tin, “Big Jim kan beter buiten blijven, denk ik.”  
 
Bohairic begon snel uit te leggen dat hij de VIP kamer had geregeld dat ze in een beetje privacy konden overleggen, 
maar werd onderbroken door het gerinkel van de voordeurbel en daarna een klop op de deur. Daar stonden twee 
halfling vrouwen, Kora en een onbekend jong meisje met simpele kleding en een wandelstok. Kora legt uit dat het 
meisje door Lavinia was ingehuurd om het groepje te versterken, en vertrekt.  
 
“Goedemorgen, heren en dames,” zegt Bohairic, “en alweer welkom.”  
“Ik doe dit eigenlijk voor het eerst, maar het lijkt mij toch een goed idee om de sterke en zwakke punten van elkaar 
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een beetje te leren kennen en een plan te smeden voor onze taak. Vandaar dat ik een rustige werkplek heb geregeld 
voor deze vergadering.”  
 

 
 
De deurbel rinkelde weer en iedereen keek om zich heen. “Niemand weet dat we hier zijn, toch?” Al snel verscheen 
Kora weer bij de deur, en nu met een rieten mand bedekt met een theedoek. “Jullie hebben vast nog niet ontbeten. 
Als je goed voor Lady Vanderboren wilt zorgen, moet je ook voor jezelf zorgen, hoor!” Het mandje wordt met dank 
ontvangen en blijkt brood, ham en een licht, waterige wijn te houden. Lekker!  
 
De vergadering begint met een voorstelronde en een plan wordt bedacht om de verschillende achtergrondaspecten te 
gaan onderzoeken. Ze spreken weer af over een paar uren.  
 
Templeton en Sheler pakken een gondola naar de Merchant’s kwartier en een magisch gecamoufleerde Templeton 
zwemt naar de Nixie toe. Deze blijkt niet aan de pier aangemeerd te zijn maar een paar honderd voet de baai in, aan 
een soort vlot vastgemaakt. Aan dek zijn drie bewakers met kruisbogen en binnen hoort hij allerlei scheepsgeluiden. 
De bewakers worden op een gegeven moment vervangen door anderen – er zijn minstens zes aan boord!  
 
Tin-a-Tin zoekt haar verschillende contacten op, zowel in de wacht als aan de *kuch* onderkant van de samenleving. 
De baas aan boord is inderdaad de half-orc Soller Vark en deze heeft contacten die hem tot nu toe hebben beschermd 
van de wet. Ook heeft hij laatst een grote betaling gemaakt aan de Lotus Dragons.  
 
Bohairic gaat langs het kantoor van de Havenmeester maar de baas is er niet. Echter is hij ziek thuis waar hij geen 
bezoek ontvangt. Zeker niet van de gewone mensen van de stad. Bohairic blijkt heel aardig en behulpzaam te zijn en 
treft het met Belran Daskaral, een administrateur die zich ergert aan de groeiende invloed van buitenaf op het 
functioneren van de haven. Hij neemt Bohairic naar binnen en schetst een beeld van infiltratie en onbevoegde 
mensen die toch allerlei hogere functies heeft. De tovenaar probeert bij Lord Isalaran te komen maar zonder de juiste 
papieren en referenties lukt het niet op de korte termijn.  
 
Hope doet wat hij het beste doet, en loopt de kroeg in. In een kroegje bij Pier 5 belandt hij in gesprek met een paar 
van die mannen die alles in de gaten hebben en niets anders doen dan kijken en kletsen. Al snel weet hij dat de Nixie 
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gisteren een lading kooien heeft ontvangen, en dat er vanochtend vers water aan boord kwam. Het schip moet gauw 
vertrekken! Hij huurt een straatkind in om het schip in de gaten te houden en keert ook terug naar de Inner Labyrinth, 
waar Bohairic nu werkt.  
 
Terug in de leren stoelen bedenken ze een plan. Tin-a-Tin regelt een lege wijnton en Templeton timmert er een 
handvat aan. Dan komt het woord WIJN erop in grote letters en wordt het meegenomen naar de haven. Een boot 
wordt geleend, een deken gevonden en een reuzenotter wordt snel bijgeschoold. De nacht valt en het bootje vaart de 
haven in. Templeton vult het wijnvat totdat het net drijft, grijpt het vast, en verdwijnt onder de golven van de 
vloedstroom. De rest van de party verstopt zich onder een deken in het bootje terwijl Big Jim deze met zijn hoofd 
duwt. Een systeem voor het sturen wordt snel verzonnen, met snelheid minder belangrijk dan stilte. Alles loopt op 
rolletjes en wanneer de party het vlot bereikt zwemt Templeton richting het stuurboord zijde van de Blue Nixie. Op 
het afgesproken moment laat hij het vat los dat nu lichtjes tegen de romp botst.  
 
Er wordt van boven heftig gereageerd en binnen enkele seconden kijken de alerte bewakers naar beneden. Bakboord 
komt een touw stilletjes de tuigage in en terwijl de bewakers met bootshaken en roeispanen het wijnvat proberen te 
grijpen enteren de eerste helden van stuurboord. Dit doen ze zo stiekem en stil dat helemaal niets gemerkt wordt 
voordat één van de bewakers aan zijn taak denkt, en weer rondkijkt.  
 
“ALARM!” “ALARM!”  
De eerste bewaker ziet een natte Templeton naast de 
reling en rent op hem af. Niet de slimste zet, want enkele 
momenten later had hij een longsword in zijn zij gekregen 
en dreef hij gewond, in het water, met een fitte, boze 
Water Genasi barbaar in de buurt. Nog erger, Big Jim had 
het bloed geroken en was onderweg.  
 
De tweede lost een pijl van zijn kruisboog op Hope af, 
maar schiet mis. De derde pakt zijn roeispan vast en zet 
zich schrap. Terwijl de kleine Tin-a-Tin en Sheler het schip 
enteren, stormt Hope op de kruisboogschutter af. Zijn 
enorme bijl hakt de linkerarm van de bewaker in één klap 
af, en eindigt in zijn ribbenkast. De kruisboog klettert op 
het dek naast het lijk.  
Hope haalt zijn schouders op en kijkt het 
verontschuldigend aan.  
“Hij schoot op mij.”  
 
In het water probeert de gewonde zeeman weg te 
zwemmen, zijn leren jak sterk genoeg om hem van 
Templeton en Big Jim te beschermen. Bohairic komt aan 
boord terwijl Tin-a-Tin naar achteren sluipt en Sheler de 
trap bewaakt. In het water wint Templeton zijn gevecht 
en hij pakt snel een paar touwen om weer aan boord te 
klimmen.  
 
De met roeispan zwaaiende zeeman wordt door een magische hand van Bohairic onderuitgehaald en besluit snel zich 
niet meer te verzetten tegen de aanvallers.  
 
Uit de deur van het voorschip komen de rest van de bemanning. De eerste wordt door Hope neergehaald, de tweede 
bleekt en vlucht meteen. Deze krijgt van Sheler een wandelstok vol in het gezicht, struikelt naar de reling en springt 
meteen het water in. Helaas ontmoet hij daar Big Jim. Derde te verschijnen is een halfnaakte, vloekende vrouw met 
een groot zwaard. Zij prikt Hope in de arm maar krijgt de platte kant van z’n bijl op haar hoofd terug. Onmiddellijk zakt 
ze in elkaar. Achter haar aan komt een halfnaakte Soller Vark. Hij kijkt om zich heen, en schreeuwt, "De fik er in, 
verbrandt ze allemaal!" Daarna overweegt hij om uit te halen, maar met vier tegen één lijkt het hopeloos.  
 
Bohairic ziet rook en vlam plotseling beneden ontstaan en sproeit ijs door het hekwerk heen. Stoom en rook vullen de 
ruimte en de dieren beneden reageren in paniek. Sheler rent naar beneden de dieren te bevrijden. Hope en 
Templeton bevelen Vark zijn wapen op te geven en te gaan liggen. Hij snauwt, “Je weet niet met wie je solt!” maar 
toch geeft hij het op.  
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Achterin heeft Tin-a-Tin de zeilkasten en kettingruimtes verkend en is ze naar beneden gegaan. Daar ontdekt ze de 
scheepskeuken en de verleiding is heel groot snel een hapje te nemen. Echter blijft ze bij de les en ze opent de deur 
naar de ruimte. Een hels tafereel moet ze daar aanzien. Eerst rook en stoom, en het geluid van honderden 
schreeuwende dieren en vogels. Dan doemt het gezicht van een doodsbange vrouw voor haar op. Seconden later 
wordt de vrouw door hoornachtige tentakels gegrepen, naar achteren gesleurd, en door de muil van een enorm, 
insectachtig beest in tweeën gebeten!  
 
Tin-a-Tin komt onder de bloed te staan en gooit de deur weer dicht. Ze rent als een gek weer naar boven toe, 
geschrokken en bang. Daar wordt ze weer kalm en samen met Bohairic wordt er een plan opgesteld.  
 
Eerst worden er vliegende vlammen gebruikt om het beest in een hoek te drijven. Het ding negeert ze en gaat door 
met alles kapot slaan, dieren doden en het verzamelen van zoveel mogelijk dode prooi. Daze spreuken hebben ook 
weinig effect en de twee moeten alle mogelijke concentratie en inspanning inzetten om het beest even bewusteloos 
te krijgen. Eenmaal geslaagd komen de twee barbaren in actie en wordt een kooi snel op het beest gegooid. Hierop 
komen enkele kisten en vaten te staan, zodat het niet weg kan, en is het schip van hen.  
 
Een van de ingehuurde zeemannen geeft wat informatie vrij – hij was voor 20 goudstukken ingehuurd voor een paar 
dagen zodat Vark een ruimte vol dieren en beesten naar een ander schip kon brengen. Vark heeft nog niets bekend. 
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Deel 3: 5.06.2007: “Slangen? Verslagen! Combinatie? Geraden! En Vanthus?”  
De nacht is weer stil, de rook weg, de dieren rustig. De smokkelaars werden vastgebonden en het schip grondig 
onderzocht. In een kist in de kajuit onderin het voorkasteel wordt Lavinia haar geld gevonden, honderd muntstukken 
van glimmend platina! In een geheim vakje wordt een mooie, zilveren ring gevonden, in een opgevouwen vel papier. 
Op het papier staat een kort gedichtje: 
 
Chimera looks to sunrise 
Cyclops looks to sunset 
Medusa looks to sunrise 
Umber Hulk looks to sunset 
Basilisk looks to sunrise 
 
Het duurt amper vijf seconden voordat Tin-a-Tin haar mening uitspreekt. “Een combinatie, lijkt mij.” De anderen 
knikken instemmend mee, het lijkt ze vrij duidelijk.  
 
Er wordt kort gediscussieerd en Tin-a-Tin neemt het bootje terug naar de pier. Daar gaat ze op zoek naar de wacht en 
binnen de kortste tijd heeft ze een officier te pakken. Ze vertelt van alles over wat er is gebeurd en hij verzamelt snel 
een aantal mannen van de wacht en matrozen. Terug aan boord worden de smokkelaars gevangen genomen, en het 
schip meert weer bij pier 5 aan. “Bedtijd,” zegt Tin, en iedereen gaat naar huis. 
 
De volgende ochtend zit iedereen in de binnentuin van Huis Vanderboren. Kora heeft ontbijt gemaakt en Lavinia is 
heel erg benieuwd hoe het gaat. 
“Lavinia, als u moest kiezen, kiest u dan liever uw geld, uw schip of uw ring terug?” 
“Eerst de ring…” 
“Gevonden.” 
“…dan het schip…” 
“Terug.” 
“…en dan het geld,” zegt Lavinia.  
“Alstublieft.” 
“Lieve Lathander!” roept een stralend Lavinia, die lijkt tegelijk blij, trots, onder de indruk en geschokt te worden. Het 
duurt zeker dertig seconden voordat ze haar mond weer dicht doet. 
“Fantastisch! Wat een prestatie! En zo snel, en jullie zijn allemaal nog heel! Ik had niet gehoopt…die Soller Vark…en 
zijn bemanning…best wel eng, stoer… wow. Heel erg bedankt! Ik wil alles horen! Dan heb ik een voorstel voor jullie. O, 
ja, en natuurlijk jullie beloning!” 
 
Geld wordt uitgeteld en Lavinia luistert aandachtig en een beetje bewonderend naar het verhaal. Tijdens het gesprek 
prijst Tin-a-Tin iedereen de hemel in en het verhaal wordt natuurlijk steeds sterker. 
“Het is mij heel duidelijk wat me te doen staat. Ik wil dat jullie bij mij in dienst blijven, als mijn persoonlijke bewakers, 
troubleshooters, vertegenwoordigers. Er zal vast meer werk zijn die ik niet alleen kan doen.” 
”U hebt toch al mensen…” 
“Die zijn nog steeds in de Sanrach Mountains, bij mijn tante, maar toch…de Vanderborens hebben een zwaar verlies 
geleden, ik heb een zwaar verlies geleden, en in deze stad moet je de andere families geen teken van zwakte geven. 
Ze zijn niet allemaal slecht of zo, maar politiek gezien zien ze alleen kansen voor hun eigen posities. Ik kan het niet 
maken met alleen maar één team - er moet zo veel gebeuren, en snel. Jullie zijn samen sterk, en slim. Willen jullie bij 
mij komen werken? Ik kan jullie nu 100 goud per maand per persoon aanbieden, en nog meer voor elke taak jullie 
voor mij uitvoeren. En er zijn andere voordelen om aangesloten te zijn bij één van de families.” 
 
Het overleg is kort en het team besluit om voor Lavinia te gaan werken. Als ze andere taken willen uitvoren, voor 
andere organisaties, is dat voor haar geen probleem, mits er niet tegen haar familie gewerkt wordt. 
 
“Goed. Kunnen jullie meteen beginnen? Ik weet jullie eerste officiële opdracht al. De familiekluizen liggen onder 
Kasteel Teraknian, en ik moet toegang krijgen tot de kluis van mijn ouders. Ik ben er nog nooit geweest maar ik heb 
wel gehoord dat er grote kelders zijn, met vallen en andere vormen van bewaking. Als ik terugdenk aan wat mijn 
vader allemaal heeft gezegd heb ik het idee dat onze kluis vrij klein is, en relatief veilig. Het kan zijn dat er een soort 
construct de ruimte bewaakt, ik weet het niet. Ik heb jullie nodig om mij te beschermen, en te helpen met het 
onderzoeken van de kluis en alles wat we daar vinden.” 
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Lavinia huurt een koets en ze vertrekken met z’n zessen. Eerst naar het noorden toe, bij de Hoge Markt, en dan met 
veerboot naar het kasteel. Eenmaal binnen identificeert Lavinia zich en wordt haar uitgelegd waar ze moet zijn. De 
groep neemt een wenteltrap naar beneden en komt aan in een grote, ronde, kamer met meer dan een dozijn gangen 
naar de verschillende familiekluizen. Het is koel en stil als ze aankomen bij de ijzeren deur. Op de deur zelf is een 
achtpuntige ster, zoals ze vaker hebben gezien in haar huis. Lavinia herkent het symbool vaag maar weet niet wat het 
is. Tin meent het een keer in de stad te hebben gezien, maar weet niet precies waar, ergens in de Merchant District. 
Onder de ster is een zilveren plaat met het woord ‘VANDERBOREN’ erop. Daarnaast is een klein gat, duidelijk voor de 
ring gemaakt. Bohairic fronst en reikt z'n hand uit voor de deur. 
 
“Abjuration magie…” zegt hij, “…beschermspreuken. De deur is te dik om dieper te kunnen zien.” 
Lavinia zet de ring op haar vinger en drukt het in het gat. De deur flitst met een blauw licht, en iedereen hoort een 
“KLIK.” Templeton duwt de deur en het opent langzaam. De scharnieren protesteren als de zware deur in beweging 
komt en de groep kijkt naar binnen. 
 
Voor hen is een kamer van glimmend groen marmer. Het midden van de kamer is vijfhoekig en vormt een koepel 
waardoor licht lijkt te komen, ook al zijn ze onder de grond. Elk hoek van de vijfhoek bevat een marmeren pilaar, met 
ingehouwen slangen. Aan beide kanten is een soort nis met een lager plafond en nog zo’n pilaar. Zodra de deur stopt 
met bewegen is het weer muisstil. 
 
“Loopt u met ons mee, Lavinia,” zegt Bohairic, “het is uw familiekluis, er zal u niets kunnen overkomen, hier.” 
Aarzelend loopt ze met de groep mee de kamer in. Tin-a-Tin begint de muren en pilaren te onderzoeken terwijl 
Templeton alert blijft voor aanvallers. Hope kijkt of de deur van binnen te openen is terwijl de rest voorzichtig 
rondkijken. De koepel heeft alweer een achtpuntige ster op, er is geen stof op de vloer, de beeldhouwer die de pilaren 
heeft gemaakt was een echte kunstenaar, en… 
 
“Pas op!” roept Templeton, hard. Uit de vloer, waar helemaal niets was, komen ijzeren slangen met glimmende 
tanden! Templeton en Tin-a-Tin ontwijken de eerste aanvallen vaardig en Bohairic pakt de bange Lavinia bij de 
ellebogen. “Ze moeten jou gehoorzamen! Laat ze je familiering zien! Het komt wel goed. Snel!...ik bedoel…alstublieft, 
natuurlijk!”   
 
Lavinia glimlacht, zenuwachtig, en laat de slangen haar ring zien. 
“Ophouden! Ik, Lavinia Vanderboren, bevel het!” 
 
De slangen stopten meteen met hun aanval en gleed weg. Al snel 
waren ze weer onzichtbaar en de groep kon weer ontspannen. Nog 
steeds een beetje verbaast – het ging zo snel allemaal – keek ze 
Bohairic aan. “Je had gelijk! Dankjewel! En we houden het voortaan 
bij ‘je’ - vindt je niet?” 
 
Weer veilig, de groep begon weer de boel te onderzoeken. Op de 
pilaar tegenover de deur blijkt een andere soort slang te zijn 
afgebeeld dan op de andere pilaren. Een knopje lijkt verstopt te zijn 
binnen de mond van één van deze slangbeelden en deze is 
voorzichtig gedrukt. Iedereen springt even achteruit als alle slangen 
beginnen te bewegen. Ze trekken zich allemaal uit elkaar en het lijkt dat ze de muren inglijden. De hele muur 
verandert in een met slangen bedekte boog en een tweede kamer is onthuld. 
 
Deze, tweede, kamer is achthoekig. Centraal staat een stenen pilaar vol diepe groeven. Elk van de zeven muren is 
bedekt met een gedetailleerd bas-reliëf snijwerk van een exotisch beest. Iets met tentakels en één oog; een draak; 
een visachtig wezen met drie ogen; een tweehoofdige reus met enorme knuppels; een bolvormig beest met vier ogen 
op tentakels en één groot, centraal oog; een soort gorilla met enorme tanden en zes ogen, en een reusachtige spin. 
Het plafond was maar tien voet hoog en ook daar weer was de achtpuntige ster afgebeeld. Alleen, zeven van de 
punten waren zwart en één, volgens Sheler op het noorden, was rood. 
 
“De combinatie!” roept Tin, en ze pakt haar kopie van het briefje. “Maar dit zijn wel andere beesten – ik zie geen 
cyclops, tenminste.” 
 
De groep kijkt naar het raadsel, vast een soort ezelsbruggetje voor Lavinia haar vader, en probeert al die beesten te 
beschrijven. Kroegverhalen, legendes, boeken, natuurkennis, het komt allemaal van pas. Het is ze meteen duidelijk dat 
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het aantal ogen belangrijk is. Onderzoek wijst uit dat de pilaar om z'n as draait, en dat de rode punt van de ster zich 
ook verplaatst. Zonsopgang, zonsondergang, naar rechts, aantal ogen... Er wordt enthousiast gedraaid en in alle 
muren komen nissen te voorschijn. Nissen vol dozen, kisten en papieren – de familieschat! 
 
Lavinia begint meteen in de kisten te kijken en haar gezichtsuitdrukking verandert plotseling in ongeloof en 
teleurstelling. “Ze zijn leeg.” In de meeste kisten liggen slechts een paar zilveren munten. “Dit kan toch niet!” zegt 
Lavinia. De laatste kisten zijn wel vol; muntstukken van goud en zilver, en mooie edelstenen ook. Ze begint door de 
papieren te bladeren en veegt een traan weg. 
 
“Ik snap het niet,” zegt ze, “Hoe kan het allemaal weg zijn? Deze boeken vermelden allerlei schulden die mijn ouders 
van verschillende organisaties en families niet hebben geïnd. Als ik dit allemaal ga incasseren, en met dit geld hier, kan 
ik alle belastingen en schulden afbetalen en mijn huis en alles op orde zetten. Er had alleen veel meer moeten zijn.”  
 
Ze staat op en glimlacht weer. “Als eerste kan ik mijn schuld aan jullie weer goedmaken. Heel erg bedankt dat ik hier 
kon komen.” Voor de tweede keer in twee dagen deelt ze geld uit aan de groep. Sommige groepsleden vragen zich af 
of ze haar ook van zichzelf moeten beschermen – straks is ze weer arm! 
 
Ze laat een stapel papieren zien en zegt dat zij ze niet kan lezen. Bohairic lacht en pakt de papieren, maar zelfs hij 
komt niet verder dan het identificeren van het alfabet; Elvish. Hij beweert dat ze in de geheime taal van de druïden 
geschreven moeten zijn en Lavinia knikt haar hoofd. “Het zijn vast van mijn moeder, kijk!” De papieren hebben niet 
alleen tekst maar ook tekeningen op – bizarre diersoorten en gebouwen, regenwoud en bergen.  
“Een soort dagboek, misschien? We bekijken het allemaal later wel.” Zegt Lavinia.  
“Kunnen jullie alles meenemen? We gaan naar huis!" 
 
Als ze terug zijn bij de ambtenaar boven vraagt Lavinia of er iemand in de familiekluis is geweest de laatste tijd.  
“Jazeker, mevrouw, uw broer was er een aantal keer.” 
Lavinia zakt weer in elkaar. 
“Mijn broer? Maar hij is al meer dan een maand verdwenen!” 
“Het … het … het spijt me, mevrouw,” zegt de klerk, "maar hij had de familiering en ik herkende hem ook als 
Vanderboren. Als hij terugkomt, zal ik hem meteen laten aanhouden.” 
Lavinia knikt, nog steeds geschrokken. Ze zegt niets meer wanneer ze vertrekken en teruggaan naar het landhuis. 
 
Daar roept Lavinia haar boekhouders bij elkaar en samen met Bohairic bekijken ze alle documenten. In het begin 
vinden ze het best vreemd om een adventurer in de boeken te laten kijken, maar al snel laat hij zien dat hij ook hier 
nuttig kan zijn. Ze werken tot diep in de nacht en uiteindelijk lijkt het dat Lavinia genoeg heeft om alle schulden en 
belastingen te betalen, en dat de dood van haar ouders toch niet het einde was van de Vanderborens in Sasserine. 
Wel mist er minstens 9000 goud. 
 
Ondertussen vertelt Lavinia wat meer over haar broer, Vanthus. Met haar gezicht in haar handen legt ze uit wat er de 
laatste jaren is gebeurd. “Vanthus en ik waren vroeger altijd samen. Onze ouders waren vaak weg en we konden 
alleen op elkaar rekenen. We haalden ook vrij vaak kattenkwaad uit, maar op een gegeven moment gingen we te ver. 
Er was een voorval met een watertoren en een aantal liefdesdrankjes en dat was de druppel. Ik werd voor vijf jaar 
naar de Thenalar Academie gestuurd, en Vanthus naar een plantsoen om te werken. Vorig jaar kwamen we weer thuis 
en we waren allebei veranderd. Ik had heel wat geleerd maar Vanthus was bitter geworden. Hij had geen tijd voor mij, 
sliep overdag en bleef 's nachts weg. Hij had een aantal kennissen, handlangers, en moest altijd geld hebben. Op een 
gegeven moment ging hij ergens anders wonen. Volgens mij was het ergens in de Azuur wijk. Na de dood van onze 
ouders kwam hij voor een week terug. Hij had helemaal geen humor meer, alleen cynisme en een zwartgallig trekje 
dat mij echt bang maakte. Na een ruzie heeft hij mij met zijn vuist geslagen. Ik was echt verbaasd, en hij ook … even … 
maar toen was hij weer allemaal boos en bedreigend. Hij nam al zijn spullen mee en vertrok. Ik heb hem niet weer 
gezien.” 
 
Met tranen in haar ogen kijkt ze de groep aan. “Ik weet dat er iets ernstigs met hem is gebeurd, dat hij zo is 
veranderd, maar ik heb geen idee wat het was. Ik geloof ook dat de mensen met wie hij nu rondhangt hem zwaar 
misbruiken, dieven zijn het, smokkelaars, criminelen. Ik hoop dat het nog niet te laat is, dat hij nog steeds terug kan. 
Misschien als ik hem weer zie kan ik hem terug bij zijn verstand brengen, voordat het te laat is. Alleen, ik weet niet 
waar hij is. Ik verzoek jullie Vanthus te vinden, en hem veilig naar huis te brengen.” 
 
***************************************************************** 
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De groep overlegt en plannen worden snel gemaakt. De Vanderboren naam zorgt er voor dat Tin-a-Tin de gevangenis 
in komt. Hij probeert Vark te verrassen met de naam van Vanthus maar hij blijkt er niets van te weten. Dan komt plan 
B. Met een aantal scrollen en een zorgvuldig onderzoek van de Vanderboren ring probeert Bohairic de locatie van de 
andere ring te vinden. Ze huren een koets en beginnen hun zoektocht. Met de eerste spreuk is het al raak! Al snel 
kunnen ze trianguleren – een soort juwelier en pandjeshuis in de Sunrise buurt.  
 
Ze houden het pand in de gaten totdat het opengaat. Tin-a-Tin vindt de buurt niet veilig en kijkt even op dak. Ze heeft 
het gevoel dat ook zij in de gaten gehouden worden. De deur opent en de slaperige gnome die daar staat wordt bijna 
neergeslagen door een razend Hope! Hij doet de deur snel dicht en Hope krijg boze vragen om zijn hoofd geslingerd.  
"Wat in de naam van alle Goden…? " 
“Ben je helemaal gek geworden?” 
“Waarom deed je...?” 
 
Hope haalt zijn schouders op. “Sorry hoor, ik dacht dat het iemand anders was.” 
 
Al snel komen agenten van de wacht aan, maar deze reageren vrij laconiek. Hope verontschuldigt zichzelf en de groep 
praten het weer een beetje goed met de juwelier. Uiteindelijk mogen ze naar binnen, op Hope na, en de ring wordt te 
voorschijn gehaald. 
De man zegt dat hij het al een aantal weken heeft, maar kan echt niet herinneren wie het verkocht heeft. Misschien 
een vrouw…? 
 
Of de groep hiermee genoegen nemen moeten we nog zien. 
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Deel 4: 20.06.2007: “Ladies and gentlemen, we got him! Zijn schuilplaats dan…” 
“Een vrouw, ja, ik weet het weer!” 
 
Glimjon Wintergroen lacht, nerveus, en vertelt uitgebreid over de vrouw die enkele weken geleden de ring aan hem 
heeft verkocht. Tijdens zijn verhaal loopt Tin-a-Tin de winkel binnen. Ze neemt alles in zich op, en gaat ergens achter 
Hope staan. Haar hoofd komt niet hoger dan zijn heupen. 
 
Bohairic staat midden in de kamer naast Sheler terwijl Templeton tegen een muur leunt. Zijn blauwgroene haar deint 
alsof hij weer onderwater staat, en zijn hand blijft nooit te ver van zijn zwaard. Hope staat wat dichter bij de deur, en 
Glimjon blijft het verste van hem vandaan. 
 
Van boven komt wat gebonk, alsof iets gevallen is. Glimjon schrikt en vraagt of er nog meer leden van het groepje in 
het gebouw zijn. Iedereen zegt eerlijk “Nee” en hij kijkt onrustig naar het plafond.  
“Ik ga even kijken. Willen jullie hier even blijven?” 
“Geen probleem, hoor. We hebben alleen uw informatie nodig, meneer. We hebben er geen baat bij mocht u ons niet 
meer willen helpen.”  
 
De brave, open gezichten stellen hem duidelijk even gerust, en hij loopt langzaam de trap omhoog. Tin-a-Tin fluistert 
dat de gnoom volgens haar liegt, en dat het geluid een spreukje van haar was. Bohairic knikt, “Ik vermoedde hetzelfde 
al, Tin. Mensen, we gaan de druk opvoeren. Zodra hij weer beneden komt krijgen we de echte waarheid!” 
 
Templeton en Hope gaan rechtop staan met hun schouders naar achteren. Hope komt ook meer naar voren toe. De 
kamer lijkt plotseling een stuk kleiner. Wanneer Glimjon naar beneden komt, een licht verwarde blik op zijn gezicht, 
begint het gesprek opnieuw. 
 
Bohairic opent met het feit dat ze zijn onzin niet geloven, en dat het tijd is de waarheid te spreken. Plotseling neemt 
Tin-a-Tin het woord. 
“Beste jongen, we zijn niet gek. We weten dat je liegt maar we begrijpen het ook helemaal. Ik ken mensen, jij ken 
mensen … je weet wat ik bedoel. We zijn allebei ‘vrienden van die eerlijke man’ … luister even, alles wat je zegt wordt 
niet doorverteld. We hebben die ring nodig, en we zoeken de kerel die het aan jou heeft verkocht.” 
 
Voordat de gnoom de kans krijgt om iets ze zeggen gaat Tin door. 
“We houden het zakelijk - wat wil je hebben voor die ring en je verhaal?” 
“Vijfhonderd goudstukken,” zegt Glimjon snel. 
“Prima! Alstublieft. Gaat u even zitten en vertel even hoe het echt zit.” 
 
Tin-a-Tin haalt zakjes van 50 goudstukken uit haar rugzak en legt ze één voor één op de toonbank. Terwijl de 
verbaasde gnoom de muntstukken uittelt begint hij zachtjes te praten. 
 
“Alleen omdat we een kennis delen, hoor, En ik moet jullie echt, echt vertrouwen dat dit niet verder verteld wordt. 
Jullie zoeken een half-elf. Hij heet Shefton Rosk en hij is bijna dagelijks in de Bibberende Kat te vinden. Dat is 
hierachter, aan het water. Hij draagt altijd een oude, zwarte leren jas en ook een leren broek. Die heeft ook zwart haar 
en scheert zich niet zo vaak. Hij is een beetje een dief, een beetje een heler, hij probeert zijn geld zo makkelijk 
mogelijk te verdienen. Een week of drie geleden heeft hij die ring aan mij verpand en sindsdien heb ik hem niet gezien. 
Meer kan ik jullie echt niet vertellen.”  
 
De vijf kijken elkaar aan. Overal worden wenkbrauwen omhooggetild terwijl het waarheidsgehalte van het verhaal 
afgewogen wordt. Ze lezen in de ogen van elkaar dat het acceptabel is, en de sfeer wordt ineens minder bedreigend. 
Gespannen spieren relaxen en handen nemen weer afstand van wapenheften. "Dankjewel!" 
 
Dertig seconden later staat de groep buiten, en moet Glimjon Wintergroen het maar doen met een berg geld en 
verontrustend veel “Vaarwel”s in het Gnooms.  
 
 
Het is helaas te vroeg voor een kroegbezoek en ze lopen weer naar Huis Vanderboren. Templeton springt af en toe het 
water en zwemt terwijl de rest hem met kleine stenen bekogelen vanaf de bruggen en kades. De dag is al warm aan 
het worden en ze zijn blij met de verfrissende thee Kora meteen zet.  
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Lavinia is ook meteen nieuwsgierig naar hun vooruitgang, en ook al hebben ze Vanthus nog niet gevonden zijn ze wel 
een stukje dichter bij. Ze vindt hun plan geniaal en baalt ook dat het alleen een ring heeft opgeleverd, en geen broer. 
Ook besluit ze de vervangende ring haar moeder had besteld weer af te zeggen, en verder betaalt ze Tin-a-Tin deels 
terug met wat geld die ze nog in huis heeft. De groep helpt ook deels mee en Tin heeft weer een lekker zware rugtas. 
 
Tussen de middag worden plannen gesmeten voor het aanpakken van de schunnige half-elf. Hope neemt ook even de 
tijd om zich in te schrijven bij de Arena voor een gevecht om bij de Zelkarune’s Horns organisatie te komen. 
 
Veel plannen. Leuke plannen, rare plannen, gekke plannen, grappige plannen, stoere plannen, sluwe plannen en, 
uiteindelijk, komen ze met een niet te gecompliceerd, alomvattend plan waarbij iedereen een rol heeft en iedereen er 
klaar voor is. 
 
Bijna jammer dat die knul al bereid is om te praten! 
 
Tin-a-Tin, en dan Bohairic lopen de kroeg binnen. Een klein kroegje aan de zuidkant van een gracht, met maar één 
klant binnen. Bohairic neemt meteen plaats in een hoek terwijl Tin op een kruk springt, naast Shefton. 
“Hè jongen! Alles flex? 
Jij kunt mij misschien helpen, tenminste, dat hoop ik!”  
 
Terwijl Tin een heel verhaal vertelt over hoe ze op de vlucht is van de Shadow Thieves van Amn en hoe Shefton toch 
genoeg van de juiste mensen weet om te helpen bij haar probleem. Ze vertelt uitgebreid over hoe ze van hem heeft 
gehoord, dat ze dezelfde mensen kennen, en dat ze best wel onder de indruk is van hem en zijn kennis en wijsheid. 
Tijdens het verhaal komen de rest van de groep binnen, en loopt Bohairic naar de bar toe. 
 
Op een gegeven moment laat Tin een zin vallen waarin ze de Vanderboren ring benoemt. 
Shefton kijkt haar met een glimlach aan,  
“Aha! Je zoekt Vanthus! Ik vroeg me af wanneer je zou ophouden met je kwats!”  
Op hetzelfde moment zwaait Bohairic voor Shefton z’n gezicht en wordt hij nog vriendelijker. 
 
“Beste gabbers! Wat een gedoe! Ik zat daar, ik dacht, ‘t wijfie zit me te vernachelen, maar toen kwam het! Ja, toen 
kwam het wel. Vanthus Vanderboren! Vuile, gore pokkenlijer! Laat die smerige zakkenwasser maar de takke krijgen!” 
Hij houdt zijn tirade wel dertig seconden vol en bedacht zich even.  
“Jullie zijn toch geen vrienden van hem?” 
“Nee, hoor!” zegt Tin, en hij gaat weer even zijn gangetje met het uitschelden van meneer Vanderboren. 
 
Als hij weer bij de les is, legt hij uit dat hij wat klusjes voor Vanthus heeft gedaan, en in plaats van een boel geld kreeg 
hij eerst even een ring, met de belofte dat de rest straks zou komen. Het kwam steeds niet en op een gegeven 
moment had hij de ring verpand (voor 50 goud, nota bene). Wat hij ook weet is dat Vanthus bezig is op het kleine 
eilandje met al de papegaaien in de baai. Hij was er laatst met iemand die Penkus heet. Penkus schijnt iemand te zijn 
die belangrijk is in de Lotus Dragons, net als Vanthus blijkbaar, en een nog engere man die Kersh Reftun heet en 
mensen martelt.  
 
Tevreden met de antwoorden, en met Bohairic zeker dat hij de waarheid sprak, nemen ze weer afscheid van Shefton. 
Ze geven hem ook een paar tips over uiterlijke verzorging die hij dankbaar aanvaardt.  
 
Hope probeert meteen afscheid te nemen – de gevechten beginnen zo en hij wil zijn kans niet missen.  
“Je dacht niet dat je alleen zou gaan?” zegt Templeton. “Ik wil het niet missen wanneer je op je bek valt!” 
“Ja hoor, alsof jij het durft! Met dat visluchtje uit je blauwe oksels heb jij ze binnen dertig seconden allemaal 
platliggen…” 
De twee lachen terwijl de andere drie ze aankijken. Sheler en Tin-a-Tin schudden hun hoofden. 
“Mannen!” 
”Humans!” 
Bohairic veegt zijn bril met z’n mouw en de vijf lopen richting de Arena.  
 
Daar is het berendruk en het duurt een tijdje voordat ze plaatsen kunnen vinden. Hope ging via een andere ingang 
naar binnen om zich klaar te maken. Na een paar acts - steltlopers en vuurvretende clowns onder andere - wordt het 
eerste gevecht aangekondigd.  
“We hebben vandaag twaalf nieuwe gladiatoren, twaalf nieuwe vechters die hun vechtkunsten gaan vertonen, die 
tegen elkaar gaan strijden… voor de eer… voor de kans … om zich aan te sluiten bij ZELKARUNE’S HORNS!” 
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The crowd goes wild! 
 
Naar het midden van de Arena lopen twee figuren. Bij alle tien ingangen verschijnen anderen. Mannen, halflings, een 
enorme orc uit de bergen bij Cauldron, zelfs een goblin met een net. Het lijkt een interessant gevecht te worden. 
Overal zijn de deelnemers bezig met de laatste voorbereidingen; de handen stroef maken, de boog controleren, de 
riem nog even een gaatje strakker. 
 
Daar is het sein! Tijd om te beginnen. Met enige voorzichtigheid gaan de personen naar voren. Een aantal gasten zijn 
behoorlijk snel, en zij gaan op hun directe buur af. Blijkbaar was er ook een sorcerer achtig iets, maar deze is meteen 
gevloerd bij de start. De monniken zijn iets voorzichtiger en kiezen voor een defensieve opstelling. 
 
De tweeling komt in actie en gaat voor hun linker buur. Deze is hier niet van gediend en slaat natuurlijk terug. Op dat 
moment is het volkomen chaos want opeens schiet er een 10 meter hoge boom omhoog met een halfling er bovenin. 
 
Hier en daar schuiven wat personen heen en weer om wat van dekking gebruik te maken en een van de tweelingen 
krijgt een net over zich heen, geworpen door een gemene goblin met een bijl. 
 
De grote barbaar Butch heeft het idee opgevat om de tweeling te gaan pesten en gooit grote zware ballen naar hen 
die flink aankomen. En daar zijn ze niet van gediend. Dus wat er van over is komt op hem af. Tijd om uit te halen met 
het zwaard. Wat ook meesterlijk lukt. De vraag blijft nog even hangen bij het publiek... Dat was toch een zwaard? Hij 
hanteert het bijna als een botte bijl? 
 
De andere tweeling onder het net komt er niet vanaf. Zijn broer haalt de goblin wel neer, onderweg naar Butch. 
Thavor heeft het aan de andere kant van de arena niet helemaal naar haar zin. Ze schiet wat pijlen maar kan aan een 
gast niet zo veel schade doen. Gelukkig blijkt Hope hier wel wat mee te kunnen en hij slaat hard. Heel hard. 
 
De arena begint opgeruimd te raken. De irritante halfling zit nog lekker bovenin de boom en probeert vanaf daar 
iedereen die nog rondloopt met steentjes te raken. 
 
De boerenjongen gaat neer… maar nee … hij begint naar de uitgang te kruipen. Daar had hij een drankje gezien op de 
onbewuste sorcerer. Hij knapt een heel, klein beetje op maar is dan ook meteen het doelwit voor de volgende 
klappen. Een drankje is niet altijd voldoende blijkt.  
 
Waarna Hope en Butch het tegen elkaar opnemen. Rake klappen, maar Butch blijft overeind. Thavor, Butch en de 
halfling... Butch delft het onderspit. 
 
De halfling begint ook al aardig zenuwachtig te worden en klimt rond de boom voor zoveel mogelijk dekking. Thavor 
loopt onderaan dezelfde boom rondjes om zo goed mogelijk raak te kunnen schieten. Tijd voor een true strike. En 
deze laatste is teveel voor de halfling, Thavor raakt en de strijd is beslist. Zij is de winnares. 

Deel 5: 04.07.2007: “I want to eat your brains…matey!” 
Hope laat zich eerst opknappen in de kelders onder de Arena, voordat hij de groep weer op straat treft. 
Hij is teleurgesteld, en boos, en zijn vrienden willen hem troosten.  
“Jammer, je had hem bijna!” zegt Tin-a-Tin, met een klap op zijn heup. 
“Ja, je hebt het heel goed gedaan!” voegt Sheler toe. 
“Inderdaad, heel jammer. Magie in de Arena verandert alles.” zegt Bohairic.  
Templeton heeft er maar één woord voor. “Sukkel!” 
 
Ze lopen naar het zuiden toe en kijken over het water. Papegaai Eiland glimt groen in de felle zon, en in de lucht 
erboven flitsen honderden papegaaien heen en weer.  
“Iets te ver om met z’n allen te zwemmen,” zegt Templeton. “Een makkie voor mij, natuurlijk, maar jij wilt je boeken 
natuurlijk niet nat maken, hè Bohairic?” 
“Dat valt wel mee, maar een boot lijkt me toch prettiger. Tin kent vast iemand.” 
“Ja, hoor!” zegt Tin-a-Tin, “Maar de dichtstbijzijnde zaak is ook de meest chagrijnig. Het wordt even leuk.” 
 
En leuk is het ook. Aan de zuidoost wal van de Schaduwkade staat Het Drijft Nog, een boothandel gerund door een 
stereotypische dwerg – een boze alcoholist. Eenmaal weer buiten maakt Bohairic snel een paar aantekeningen – vier 
nieuwe Mazticaanse scheldwoorden, en één dat misschien Terran is! Dat wordt lekker opzoeken! 
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De boot blijkt in goede staat te zijn en ergens tussen vier en vijf uur beginnen ze te roeien. Big Jim glijdt het water in 
en helpt door te duwen. Hij heeft dit trucje al één keer gedaan en het gaat deze keer net zo goed. Tien minuten of een 
kwartiertje later hebben ze een klein strandje gevonden. Het eiland is een grote, grijze, uitstekende rots, bekroond 
met om elkaar heen groeiende bomen. Op het eind van het strand zijn er eerst wat struiken met doornen en daarna 
beginnen de bomen. 
 
De boot wordt uit de surf gehaald en het strand wordt meteen onderzocht. Sporen van boten vinden ze wel, en 
voetsporen ook. Niet zo vers, maar zeker geen honderd jaar geleden! Sheler kijkt naar de bomen en meent een pad te 
zien. Het wordt voor de anderen niet duidelijk totdat ze veel dichterbij komen, maar ze heeft wel gelijk. De weg is niet 
makkelijk, overal hangen lianen en ondervoet zijn ook veel struiken en wortels. Big Jim heeft er het meest last van 
terwijl Sheler nooit struikelt. Iedereen vindt op een gegeven moment zijn eigen ritme en de groep komt na een tijdje 
in een open gebied. 
 
Sheler en Tin-a-Tin verkennen het gebied terwijl Bohairic rondloopt op zoek naar magie of iets kwaads. Hope en 
Templeton kijken ook uit voor gevaar, maar Hope heeft ook tijd om steentjes richting Jim te gooien. Op de zuidelijke 
hoek van deze open plek liggen enkele grote rotsen, en onder een hoop bladeren vinden ze vrij snel een vierkante 
steen met handvaten in. Deze heeft verder niets bijzonders op of eromheen, en de stoere mannen tillen het uit de 
weg. Het blijkt een soort deksel te zijn met daaronder een schacht naar beneden. Aan één wand hangt een touw. 
 
Tin cast een Licht spreukje op een steentje en laat het vallen. Het lijkt een meter of tien diep, en Hope gaat als eerst 
naar beneden. De vloer en muren beneden zijn een beetje glad en bedekt met slijmerige algen. Maar ja, het is 
waarschijnlijk ook onder of in de buurt van de zeespiegel. Een tunnel leidt naar een deur toe, en zodra iedereen 
beneden is wordt deze onder de loep genomen. Iedereen heeft zo veel verhalen gehoord van de duizenden soorten 
val die je wel of niet tegenkomt in een kerker of doolhof – dat moeten we zeker niet hebben! 
 
De deur klemt een beetje - vanwege de vochtige lucht, waarschijnlijk – maar blijkt verder geen grote hindernis. Achter 
de deur treffen ze een gang, met links en rechts dubbele deuren. Deze zijn ook van hout, opgezwollen, een beetje 
gehavend maar verder niets bijzonders. De muren zijn een vooral ruwe steen, met her en der afgewerkte gebieden 
dat er niets uitsteekt. Ook zijn er regelmatig steunpilaren te zien – het is geen dwergenmijn maar ziet er verder zeer 
professioneel uit. Links is dichterbij, en links wordt het.  
 
Alweer de deuren controleren – met zijn vijven er om heen is het wel krap maar iedereen is zeer geïnteresseerd in 
alles wat er nu gebeurt – een echt avontuur in een echte kerker! Wel stoer. 
Hope en Templeton duwen de deuren open en de lichten van de groep laten daarachter een grote ruimte zien. Het 
plafond is wel een meter of drie hoog, en voorzien van de nodige pilaren. Links steekt een afgebroken pier uit over 
een soort ondergrondse meer. De muren zijn wel ingezakt en er lijkt geen toegang meer tot de zee. Perfect voor 
smokkelaars, dit haventje! Minder leuk is het lijk dat op het water drijft, met het gezicht naar beneden. Aan de 
overkant is nog een deur, waarachter vreemde geluiden komen. Een doffe ‘swooosh’ en dan een bonk, om de vijf of 
tien seconden.  
“Het zal wel surf wezen, maar ik zie geen water onder de deur uitkomen. Misschien verderop. Wat het gebonk 
betekent wil ik even niet weten!” mompelt Bohairic. 
Tegenover het meertje zijn er nog een paar deuren, en ook rechts van hun ingang. Hope en Tin-a-Tin sluipen eerst die 
kant op, met Templeton erachter aan, en er wordt weer voorzichtig gedaan met de deur. 
Deze wil niet openen, en Hope moet er flink op rammen om het open te krijgen. Daarachter is er meteen een tweede 
deur – en het proces wordt weer uitgevoerd.  
 
Vlak na de klap van de openende deuren komt er een enge, beestachtige kreet! 
“HHHNNNNNNNN!”  
Er leeft hier iets!  
 
Nog erger – er is hier wel iets, maar het leeft echt niet meer! Twee geanimeerde lijken schuifelen naar Hope toe! Met 
grijsgroen huid en natte, gescheurde kleren aan reiken naar hem uit! Hun monden zijn veel te breed, met wat lijkt op 
honderden scherpe tanden in! Ze proberen hem te grijpen en openen hun monden om in zijn vlees te bijten! Zombies! 
 
“Ik denk het niet, maatje!” zegt Hope, en met zijn bijl hakt hij een enorme kloof in de romp van de eerste. Het gebrek 
aan bloed en andere lichaamsstoffen is vreemd – het voelt meer een soort slagerswerk. De romp hang nu open, de 
schouders zakken allebei naar achteren als de kloof opent en sluit. Toch heeft hope geen tijd om er gefascineerd naar 
te kijken - de tweede schuifelt ook binnen bereik en deze wordt meteen in tweeën gekloven! En dan is Templeton er, 
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en zijn zwaard spits de eerste door het hoofd. Verrotte hersenen vliegen achter het lijkt op in de plassen op de vloer 
en de top van de schedel ratelt tegen een muur. Ook deze zakt in elkaar op de grond. En van de haven ruimte komt 
een gil! 
 
Sheler is naar het water gelopen en heeft de aandacht gewekt van een handvol gemene krabben – vijf van de beesten 
zijn uit het water getierd en zijn in hem gaan knijpen! Met gespreide grijpers zijn ze elk een meter breed, hun rode 
pantser onder de zeepokken, en met een vaart achter wat niet normaal is! Binnen seconden is ze omringd met 
grijpende, graaiende kreeftachtigen en haar been ligt ook open van de eerste aanval. Toch raakt ze niet in paniek, en 
met een paar woorden wordt ze het middelpunt van een hete wervelwind van glooiend heet zand! Het zand komt 
tussen alle knokkels en gewrichten in en de krabben hebben meteen geen zin meer in aanvallen. 
 
“Ogen dicht!” roept Bohairic, en de ruimte is gevuld met felle kleuren en lichten. Zelfs door haar dichtgeknepen ogen 
voelt Sheler even duizelig, maar ze weerstaat de magie. De krabben kunnen het echter niet aan en vallen allemaal plat 
en verstijfd op de vloer.  
 
Hope en Templeton snellen zich terug en halen meteen uit. Sheler is wat goedaardiger en begint de bewusteloze 
beesten terug het water in te gooien.  
 
De groep beslist om dichter bij elkaar te blijven en gaan de zombies inspecteren. Hun kleren lijkt heel ouderwets maar 
er lijkt verder niets op te merken. Zodra de volgende deur geopend wordt, wordt het duidelijk dat er meer van die 
enge lijken rondlopen.  
 
“Chaaaaaaaaaaarge!” roepen Hope en Templeton, en ze rennen meteen op ze af. Er wordt flink uitgehaald en de 
zombies’ pogingen om ze neer te halen om te gaan knabbelen leveren niets op. Bohairic schiet op ze met spreuken en 
haalt ze neer met magische, grijpende handen. Sheler glipt tussen twee door en haalt uit met haar wandelstok, terwijl 
Tin-a-Tin van afstand met pijlen gooit. De zombies geven hun worstelpogingen op en gaan bijten. Al snel bloedt Hope 
van een paar wrede bijtwonden maar de schade is meer dan terugbetaald. Van verderop horen ze een diepe, enge 
stem: 
“Levende indringers zijn hier niet welkom – jullie komen hier nooit weg!” 
Deuren kletteren open aan de overkant van de kamer en meer zombies stromen aar binnen. Nou, stromen…schuifelen 
dan! Achter hen komt iets anders – een lopend skelet in een gewaad, omhuld in een soort bewegende olievlek effect 
die het hele figuur bedekt met zwarte, bewegende energie. Zijn handen polsen met een zwarte aura en hij valt Hope 
met deze aan.  
“STERF!” 
 
Hope voelt eventjes een pijn in zijn borstkas maar is gelukkig sterk genoeg om de aanval te weren. Hij heeft geen kans 
om terug te slaan voordat er weer twee zombies op hem gaan bijten. Templeton pakt zijn schild vast en rent op het 
skelet af! De spies op zijn schild wordt magisch tegengehouden en deelt amper schade uit. Toch is zijn vaart genoeg 
om het ding terug te drijven. Het stopt een paar meter achter waar het stond en Bohairic slaat toe.  
 
Met een blik van intens, pijnlijk concentratie maakt hij de bewegingen voor zijn stoerste spreuk. Maar dan laat hij het 
niet los, hij houdt het nog binnen en laat de energie verder oprijgen totdat, tandknarsend en met een beginnend 
bloedneus hij alle energie in een beweging loslaat! Aan de overkant begint de skeletpriester te schudden. Het lijkt 
alsof het geraakt wordt met honderden onzichtbare hamers en dan is er alleen stof over. Bohairic wrijft zijn handen 
even in elkaar om het gevoel terug te krijgen en ademt uit. En glimlacht. 
 
Voor niet-levende geanimeerde lijken zijn de zombies toch onder de indruk – ze missen allemaal hun volgende 
aanvallen! De groep hakt en mept en slaat en gooit en cast spreuken en de zombies gaan één voor één permanent 
liggen. 
 
Verderop, of achter hen, horen ze een paar knallen. 
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Deel 6: 25.07.2007: “Die Vanthus, wat een boefje!” 
Templeton pakt een gouden ketting van de nek van het skelet en veegt het schoon. Hij houdt het onder een fakkel en 
draait het in zijn handen. Het lijkt op een stereotypisch oogmasker van een dief, dat je alleen in een poppenspel zou 
zien. Tin-a-Tin herkent het als het symbool van Mask, de God van de dieven.  
 
“Hartstikke mooi.” zegt Templeton, “In de verkoop, dan.” 
 
De zombies met de vreemde monden en tanden leveren geen schatten op en het groepje bereid zich snel voor om de 
tunnels verder te verkennen. De deuren aan de westkant, waar de zombies en priester vandaan kwamen, waren nog 
open. Tin-a-Tin en Templeton lopen voorop, met Sheler en Bohairic in het midden en Hope als hekkensluiter.  
 
Het licht van de met spreuken gloeiende rotsen laat schaduwen dansen op de vochtige muren. Om ze heen is het 
weer helemaal stil. Alleen binnen de cirkel van licht leeft iets onder het eiland, zo stil is het. Zelfs de doffe golfgeluiden 
van het oosten zijn hier niet te horen. Vijf mensen ademen zachtjes in en uit, tien voeten zoeken veilige plekken om zo 
stil mogelijk stappen te zetten, en iedereen houdt een wapen vast. Rechts twee deuren, daarna een bocht met een 
klein deurtje, en om de hoek een donkere plas. Het water beweegt niet en in het licht zien ze vier pilaren – alweer een 
kamer die uit de rots gegraven was. Templeton zet de lichten op de vloer neer en maakt een handgebaar – wacht hier. 
Met een paar stenen zorgt hij ervoor dat het licht niet meer op de poel schijnt en hij knijpt zijn ogen eventjes dicht 
terwijl hij naar voren kruipt.  
 
In het donker komen de temperatuurverschillen voor hem langzamerhand zichtbaar. Het water heeft één 
temperatuur en daarin is er niets te zien. Geen vissen, geen krabben – helemaal niets. De rotsen en pilaren laten 
kleine temperatuurverschillen zien – waarschijnlijk afkomstig uit de verschillende lagen schimmels en algen. En in de 
rotswand achter in de kamer, onder het water, is er iets interessants. Het lijkt een ingang, een paar meter onder het 
water. Hij kijkt alles nog een keer na en loopt voorzichtig het water in, zwaard onder het waterpeil, klaar om te 
prikken. De bodem valt snel weg en, wanneer het te diep werd, begint hij rustig vooruit te zwemmen. 
 
Plotseling verandert het water om zich heen… het wordt dikker, alsof hij in vla probeert te zwemmen. En het bijt! Zijn 
benen, zijn schouders en armen – overal wordt hij geprikt. Hij valt het aan maar weet geen kern of andere doelwit te 
vinden. En dan wordt het eng. Hij begint zich duizelig te voelen, licht in het hoofd. Tegelijkertijd wordt het water om 
zich heen aanzienlijk warmer! Met zijn darkvision ziet hij honderden lichaampjes die zich allemaal met zijn bloed 
volzuigen! En wanneer ze vol zijn vallen ze er ook niet af, nee – ze spuiten zijn bloed gewoon het water in, dat meer 
van de lichaampjes hem weten te vinden! 
 
Razendsnel duikt hij de diepte in, al draaiend schudt hij de vieze dingen van zich af en dan zwemt hij onderwater terug 
- met de hongerige massa in zijn zog. Bohairic trapt het lichtje naar voren toe en meteen ziet hij het ding achter 
Templeton in het water glijden. Met een woord schiet hij een knetterend pijl energie op het af. De geur van ozon vult 
de tunnel, en het gloeiend pijltje verdwijnt in de massa. Wanneer Templeton uit het water komt is Sheler al klaar met 
haar wandelstok. Helaas heeft dit net zo weinig effect als het zwaard van Templeton. 
 
“Misschien vuur,” zegt Bohairic, “kijk even in mijn rugzak, Tin…” 
“Je hoeft me geen twee keer te vragen!” zegt Tin, haar handen al diep in zijn tas!  
 
Terwijl de kleverige massa Sheler aanvalt worden fakkels, olieflessen en vuurstenen tevoorschijn gehaald. Hope gaat 
achter de twee deuren kijken en begint met kisten te schuiven. Tin gooit olie op de vloer en Bohairic steekt een fakkel 
aan. Sheler schopt de zuigende zwerm van haar benen af en stapt achteruit. Zodra ze klaar is roept Bohairic “NU!” en 
steekt Templeton de olieplas in brand.  
 
De bloedzuigers blijken niet zo snel buiten het water en komen midden in de vlammen terecht. De vlammen schieten 
omhoog en de glibberige beestjes beginnen te knappen door de hitte.  
 
“Het werkt! Ze kunnen niet tegen vuur! Meer olie!” roept Bohairic. Hij pakt zijn deken, drenkt het in olie en gooit het 
bovenop de kokende massa. De vlammen laaien op en halen deze keer het plafond. De hele tunnel schijnt blauw en 
rood en Hope loopt de gloed weer binnen, een zware houten kist in zijn armen. “Had iemand olie besteld?” 
 
Voordat de beestjes van onder de brandende deken kunnen glippen wordt er meer olie op het vuur gegoten. Dat blijkt 
genoeg en wanneer de vlammen weer doven blijft er alleen een barbecuelucht en een verschroeide deken over. 
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****************************************************************************** 
 
Iedereen komt snel weer op adem en Tin-a-Tin ontdekt een slot op een deur. Het blijft niet lang gesloten en 
daarbinnen ontdekken ze enkele interessante voorwerpen. Een doos (vochtige) sigaren, en een soort eerstehulpdoos 
met magische, bloedstolpende verbanden en twee drankjes.  
 
Met alles aan deze kant onderzocht en nog steeds geen spoor van Vanthus, gaat iedereen terug naar de kamer met 
het lijk en de krabben. Met de komst van hun licht duiken de overlevende krabben onder het water en snellen ze zich 
weg. De schrik zit er duidelijk nog in! 
 
De westelijke deur opent zonder veel moeite en de surfgeluiden worden meteen luider. Dertig voet verderop zwellen 
donkere golven in de met zee-egels bedekte tunnel. Templeton en Sheler weten dat de paarse en oranje stekels heel 
scherp zijn, zelfs scherp genoeg om door leer te steken. Vaak zijn ze ook giftig. Templeton neemt weer zijn kans om in 
het warm water te duiken en gaat de boel verkennen. Door tunnels vol snel bewegend water weet hij van alle muren 
af te blijven. Na een tijdje door de tunnels zwemmen, vindt hij een klein strandje, met in de rotswand een stevige 
deur. Ook vindt hij een tunnel waardoor het getij naar binnenstroomt. Hij verkent de nauwe tunnel totdat hij opeens 
weer in open zee zwemt! Hij laat zich naar boven drijven en kijkt om zich heen. Achter zich een klif, en aan de 
overkant de oranje lichten van de Schaduwkade wijk. Hij zwemt terug en licht de groep in.  
 
Bohairic kijkt zijn spullen na, dat alles waterdicht is, en gebruikt een spreuk om als een otter te kunnen zwemmen. Hij 
neemt Sheler mee het water in en ontwijkt de stekende zee-egels met gemak. Tin-a-Tin gaat met Templeton mee, en 
Hope zwemt alleen, hekkensluiter weer. Halverwege zijn zwemtocht veranderen de stromingen en krijgt hij een paar 
stekels in de arm. Ze blijken inderdaad giftig te zijn, maar Hope is geen mietje. 
 
De deur in de rots gaat niet zo makkelijk open en is van de andere kant vergrendeld en alleen met een combinatie 
architectuurkennis en ruwe spierkracht wordt het ingeslagen. Een walm bedorven lucht komt ze tegemoet. De 
donkere kamer achter de deur stinkt verschrikkelijk!  
“Gadver! 
“Shit!” 
“Tempus!” 
“Wat in …?” 
 
Gelukkig blijft iedereen koel en gaat niemand over z’n nek! Tin-a-Tin brengt een lantaarn naar voren en verlicht de 
ruimte achter de gebroken deur. Middenin de kamer is een opgezwollen lijk, de bron van de helse stank. Waar het 
leren harnas het niet tegenhoudt is de donkere, verkleurde romp helemaal opgezwollen. Het ligt in een plas vochten 
die niemand wil aanraken. Hope en Templeton halen de deur uit de scharnieren en gooien het op de grond, dat er iets 
meer zeelucht naar binnen kan. Net zichtbaar op een bijna zwarte schouder van het lijk is een tatoeage – een draak en 
een bloem. En in zijn rechterhand houdt het een brief vast. 
 

 
 

Deze botten waren Penkus. Als je dit leest ben ik dus dood. Vervloekt en verziekt door dat vuil, dood ding! Maar 
voordat mijn vlees wegrot moet je dit weten; ik heb mijn lot niet aan die dooien te danken, maar aan één die ik 
mijn maatje noemde. 
 
Vanthus Vanderboren! Zelfs je naam vult mijn mond met gal! Gore slak! Laffe hond! Vuile klerelijer! Je hebt ons 
hier achtergelaten om te sterven. Je hebt MIJ hier achtergelaten! Na alles wat ik voor jou deed om je in de Lotus te 
krijgen! Geen obstakels meer voor jouw plannen voor de Koningin van de Lotus, klootzak! Nadat ik uit de weg ben 
ga je lekker omhoog kruipen, ga je mijn plaats vullen als een heremietkreeft in een schelp, als een lijkwoorm in nog 
warm vlees.   
 
IK VERVLOEK JE! 
 
Aan diegene die dit leest: Heb je eer of wraak in je ziel dan weet dit - Vanthus moet dood. Hij is te vinden in de 
schoot van de Lotus, onder de Hal van de preparateurs. Zoek hem daar, en wanneer je hem neerhaalt moet je 
zeggen dat Penkus jouw hand leidt. 
 
En als door een wrede wending van het lot jij Vanthus bent dan weet dit goed - ik wacht op jou in de Hel en ik zal 
wedijveren met het Hellevuur om jou te folteren! 
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“Shit. Die Vanthus is hier dus ook niet,” zegt Tin-a-Tin.  
“Penkus, die naam komt me bekend voor…” zegt Bohairic. 
“Masterwork leather armour, 150 goudstukken…” mompelt Templeton, zijn vingers bezig met optellen. 
 
De armour wordt er afgehaald en het lijkt scheurt open. De ribbenkast zakt in elkaar met een zucht wanneer de huid 
aan de leer blijft plakken. Al vloekend gooit de blauwe barbaar de dure leer in de zee, waar hij het probeert schoon te 
maken. Stukjes huid pellen eraf en spoelen aan op het strand.  
 
Templeton houdt zich even bezig met het verwijderen van de ranzigste stukjes, dat hij het kan meenemen zonder dat 
iedereen zich misselijk voelt. In de iets-minder-stinkende kamer wordt er een zeer vakkundig gemaakte dolk in Penkus 
z’n laars gevonden, en ‘valt’ er een gouden ring van zijn koude, dode vinger af. 
 
Tin-a-Tin zoekt alle hoeken en gaten af van het kamertje en ontdekt een verborgen scharnier. Verder zoeken en ze 
vindt ook een hendeltje. Iedereen moet buiten wachten terwijl ze op zoek gaat naar mogelijke vallen, en zodra ze 
weer binnen mogen komen staat Tin-a-Tin, vol trots, naast een open deur! Een drievoetbrede rotswand is uit de weg 
geschoven, en daarachter is een droge ruimte. De lucht is hier kurkdroog, vergeleken met de rest van het complex. 
Bijna muf, of stoffig. Het is misschien niet eens open geweest sinds de tijd van de beruchte smokkelaars van honderd 
jaar geleden. 
 
Uitgedroogde spinnenwebdekens hangen van het plafond, en daarachter staan drie zeemanskisten.  
 
“Sloten! Hoera!” roept Tin-a-Tin blij. “Dan denk ik tenminste niet aan die stank!”  
 
Ze rust haar lantaarn op een van de kisten en gaat weer aan de slag. Zodra ze een slot gekraakt heeft, haalt Templeton 
het deksel omhoog en kijken ze allemaal naar binnen. Het blijken inderdaad schatkisten te zijn! De eerste zit vol 
koperen en zilveren munten. De tweede houdt tien zakjes vol goudstukken (inderdaad meer dan honderd jaar geleden 
geslagen) en twee zakjes met halfedelstenen. De derde houdt magische voorwerpen; flesjes toverdrankjes, een wand, 
en een kist van jade. Binnen het klein kistje rest een bruine edelsteen op een briefje. Op het briefje staat een 
boodschap: “Wie dit steen breekt zal een dienaar van de Aarde commanderen. Wees voorzichtig – het komt maar één 
keer en blijft slechts één minuut in onze wereld.”  
 
“Wauw! Een steen om een elementair wezen op te roepen. Dit is krachtig magie, vrienden!” kondigt Bohairic aan. “Ik 
hou het in het doosje.” 
 
Alles wat makkelijk te tillen is verdwijnt in rugtassen. De rest wordt langzaam naar de overkant geslepen. De tunnel 
waar de bloedzuigers waren wordt toch nagekeken, maar na een voet of zes blijkt het helemaal ingestort te zijn. 
 
****************************************************************************** 
 
Eindelijk klaar met het verkennen van de tunnels lopen ze terug richting het water.  
“We komen aan de noordkant van het eiland uit…” zegt Templeton. 
“Wacht ’s even! We kunnen toch gewoon op dat touw klimmen. Word ik misschien een keer droog vanavond!” 
antwoordt Hope. 
“Dat is ook zo!” zegt Tin-a-Tin. Ze houdt haar lantaarn omhoog. “Deze kant op, mensen!” 
 
Vreemd genoeg straalt er geen maanlicht door de schacht – het lijkt op een of andere manier afgesloten te zijn. Op de 
vloer ligt ook wat – een man! Nee, een lijk. Zijn zwarte leren jas komt heel bekend voor. Tin-a-Tin rolt het lijk dat ze 
het gezicht kan zien en duwt haar arm in haar mond! Met enorme ogen bijt ze hard in haar mouw om niet te gillen. 
Het lijk is Shefton, zijn keel doorgesneden, en onder zijn lijk is het bloederig hoofd van Big Jim! 
 
Iemand heeft ook een briefje in zijn mond gepropt, vastgeniet op zijn kleine tandjes. Tin pakt het voorzichtig en leest 
het voor. 
 
“Leuk geprobeerd. Da’s jammer. 
Je had je niet met mijn zus moeten bemoeien.  
Doe de groetjes aan Penkus!  
V.” 
 
“Hij gaat dood. Hij gaat écht dood!” zegt Tin-a-Tin, “Ik zweer het!” 
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Ze blijft mompelen, iets over ogen en lepels en heel veel pijn, terwijl Bohairic met het licht van de twee lantaarns het 
hoofd onderzoekt. Onder Shefton vindt hij het touw, en drie lege, beschadigde flessen – waarschijnlijk potions 
geweest.  
 
Bohairic staat weer op. “Hij heeft niets gebeten – tenminste, er zit geen bloed op zijn tanden.”  
 
Hij zwaait met een sleutel vast naar het luik en spreekt een woord. Niets lijkt te gebeuren.  
 
“Er moet iets zwaars op het luik zijn, anders had ik het kunnen openen.” 
 
Templeton biedt aan om door de tunnel te zwemmen en het luik van boven weer open te maken en rent weg.  
 
Tien minuten later horen ze geluiden boven hun hoofden. Het wordt aanzienlijk lichter wanneer Templeton het luik 
openhaalt en iedereen voelt een frisse bries op het gezicht. De barbaar maakt het touw boven vast en laat het vallen. 
Hope snelt naar boven en straks staat iedereen weer boven, naast enkele kisten, een hoofd van een reuzenotter en de 
dode Shefton Rosk. 
 
Templeton vertelt dat hij bijna aangevallen was door iets wat op een rog leek, maar ook kon spreken. Hij was te snel 
een zwemmer en het had hem voor lafaard uitgemaakt in de taal van de elementaire waterwezens, Aquan. Ook had 
het gezegd dat de Lotus Dragons de groep straks zouden pakken.  
 
Dan vertelt hij dat hun boot kapotgeslagen is, en dat de rest van Jim op het strand ligt. Tin-a-Tin rent meteen naar het 
strand toe, de anderen vlak achter haar. Op het strand, naast een inderdaad kapotgeslagen boot, ligt Big Jim. Zijn 
flanken zijn bedekt met bijtwonden, maar het onthoofden was hier op strand gedaan; zijn nek hangt in een donkere 
plas.  
 
“Dat iemand zoiets zou kunnen doen…” zegt Sheler, “Het is echt verschrikkelijk.” Zij gaat op haar knieën naast Jim en 
bidt dat Shaundakul hem kan begeleiden naar waar hij moet zijn. Tin-a-Tin pakt een stuk hout van de boot, loopt het 
strand op, en begint te graven. Haar vrienden helpen met graven en dan duikt de Genasi de zee weer in.  
 
“Ik regel een nieuwe boot even!” roept hij, voordat hij onder de golven verdwijnt. 
 
******************************************************************************** 
 
Een uur later zit iedereen in de achterkamer van de Inner Labyrinth. Met hun ‘geleende‘ boot konden ze tot bijna aan 
de deur varen. Ze hebben Shefton naar binnen gesmokkeld, over de straat lopen alsof hij gewoon een dronken vriend 
was. Daarna hebben ze al hun schatten naar binnen gesleept, en Templeton begint alles te tellen en op te delen. 
Bohairic stapt uit een tijdje en komt met een koffer vol chemicaliën, flessen en kolven terug. Hij gaat aan de slag met 
het identificeren van de potions. Tin-a-Tin wil meteen op zoek gaan naar de Lotus Dragons, en Vanthus. Ze geeft 
uiteindelijk toe dat iedereen beter eerst moet slapen, uitrusten, voorbereiden, spreukjes leren en zo voort. Hope moet 
ook zijn wonden laten genezen; hij weigert een potion te drinken. 
 

Deel 7: 22.08.2007: “In de hol van de Lotus” 
De volgende ochtend staat iedereen vroeg op. De stadsomroepers schreeuwen om moord en doodslag! Tin rent snel 
naar buiten en koopt een pamflet – de Rum Tidings. De ouwe Havenmeester, Keltaran Islaran is in zijn bed gruwelijk 
vermoord! Verder zijn zowel Shefton als die half-orc Irontusk zoek. Van die half-orc is een met ijzer gekapte hoektand 
in de buurt van Dead Dog Alley gevonden – in een plas bloed! 
 
“Nu is het echt menens!” zegt Bohairic, “Ze nemen de boel over, en hard!” 
“Zou het één van die beesten zijn geweest?” vraagt Sheler hardop. “Gruwelijke verwondingen, zegt die agent.” 
“Zeg, Tin, wie zou dan zijn opvolger worden?” vraagt Bohairic. 
“Weet ik niet, Bo, maar ik kom er zo wel achter!” 
 
Terwijl de groep begint plannen te smeden wordt Tin-a-Tin helemaal opgewonden.  
“Volgens mij weet ik hoe het moet! Bohairic, mag ik iets op jou even uitproberen? Het doet geen pijn, hoor!” 
“Dat dacht ik niet, meisje! Als het iets is waarvan ik denk dat het is … heb ik daar helemaal geen zin in!” 
“Nee hoor, ik wil alleen een spreukje ‘lenen’, meer niet!” 
“Nooit in je leven! Bekijk het maar, Tin!” 
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Templeton kijkt geïnteresseerd, “Je mag wel een spreuk van mij jatten, Tin. Kom even naar buiten.” 
“Geweldig – dit wordt echt strak!” 
 
Ze gaan even in de achtertuin staan, waar de afgebrande kooien stonden. Tin-a-Tin trekt even een gespannen gezicht 
en raakt de glimlachende barbaar aan.  
“Maar jij hebt helemaal geen … MASK EN TEMPUS EN ALLE GODEN!” 
Een hoosbui van bijna 50 liter water plenst op de halfling neer terwijl Templeton en de rest van de groep op hun 
knieën moeten vallen van het lachen. 
“Als je het zo wilden doen had ik ook een spreuk voor je!” zegt Bohairic, happend naar adem, “maar dan had je zeker 
nieuwe kleren nodig!” 
Vlammen dansen even op zijn vingers en iedereen begint opnieuw heel hard te lachen. Bijna iedereen dan. 
Tin probeert boos te kijken maar geeft het snel op en lacht ook mee.  
 
“Dat had we even nodig, denk ik.” zegt Sheler als iedereen weer binnen zit. Tin heeft snel nieuwe kleren aangetrokken 
en de vergadering begint opnieuw. 
 
Al snel wordt het duidelijk dat iedereen even zijn eigen dingen wil regelen. Tin-a-Tin wil meteen achter Vanthus aan – 
ook al betekent het naar binnen stormen en iedereen neermeppen totdat hij te voorschijn komt. Hope vindt dit een 
prima aanpak maar moet eerst even opgeknapt worden in de dichtstbijzijnde tempel. Sheler, Bohairic en zelfs 
Templeton vinden een slimmere aanpak genoodzaakt en overtuigen de bloeddorstige twee. Ze spreken met elkaar af 
en gaan de stad in. 
 
Bohairic koopt de rest van de chemicaliën en magische middelen die hij nodig heeft om een volledig uitgerust 
alchemielab in ‘zijn’ werkkamer te vestigen. Daarna duikt hij enkele uren de openbare archieven in.  
Sheler gaat eerst langs een weeshuis, onderdeel van de Tempel van Tymora op Cliff Street waar zij flink wat geld 
doneert (en vraagt of de straatkinderen hun oogjes willen gebruiken om Vanthus op te sporen.) Daarna gaat zij naar 
Huis Islaran waar zij haar kennis aan de onderzoekers biedt.  
Hope loopt meteen op de grote Tempel van Torm af en regelt het genezen van zijn verwondingen. Daarna pakt hij een 
gondel naar de andere kant van de haven om Lavinia in te lichten over hun vooruitgang. 
Tin-a-Tin duikt de zwarte markt in en probeert meer informatie te krijgen over de lotusdieven. Hoe actiever ze zijn, 
hoe meer anderen moeten horen, redeneert ze. 
Templeton laat zijn zware schild liggen en duikt het water in. Onderwater zwemt hij door de haven richting de 
Azuurwijk, waar hij op zoek gaat naar onderwater ingangen. 
 
Terug in de Inner Labyrinth (waar het lijk van Shefton gelukkig nog niet te veel stinkt) delen ze hun bevindingen. 
Sheler begint. “Ik mocht het lijk niet zien, maar ze beweren een verdachte te hebben, en geen beest.”  
Bohairic gaat door, “Het kan niet anders dan die Lotus zijn. Maar hoe ze precies moeten profiteren weet ik nog niet.” 
Tin onderbreekt hem, “Hij had geen nabestaanden toegewezen – de Raad moet een andere adelfamilie de haven 
geven, en die Heldrath Kellani staat vooraan op hun lijst. Zij is vroeger piraat geweest, hoorde ik, en een sluwe heks 
ook!” 
“Aha!” zegt Bohairic. “Dat verklaart het. De gegevens voor al die gebouwen zijn verdacht mager – alleen een Raadslid 
had dat kunnen regelen, denk ik.” Hij maakt een aantekening in zijn boek en kijkt tevreden. 
“Er is nog meer,” zegt Tin, “Ik ben daar gaan kijken, en er zijn overal mensen die proberen heel onopvallend de boel te 
bewaken. Ik zag ze wel.” 
“Shit,” zegt Templeton, “want de waterkant is ook bewaakt. Ik was op zoek naar een ingang en een van die rog-dingen 
kwam uit een soort luik of hek achter me aan. Ik was veel te snel voor het en het noemde me een lafaard! Best wel 
raar, pratende vissen. We zien wie de lafaard is straks, hoop ik! Hoe was het met Lavinia, Hope?”  
De grote barbaar leunt naar voren, zijn bijl nog steeds op zijn rug en niet op de vloer. “Gezellig, hoor! Nee, ze vond het 
natuurlijk heel erg wat hij deed – zeker met Big Jim…” 
“BIG JIM!” roept Tin-a-Tin, “Ik maak die Vanthus AF!” 
“Ja, en ik help je wel, meid,” zegt Hope, “maar luister eens. Lavinia zei weer dat ze hem liever levend wil hebben … 
maar … als het net anders kon …” 
Tin-a-Tin ademt luid weer uit en doet haar handen voor haar mond, alsof ze heel zielig is. “Het spijt me Lavinia. Het 
kon écht niet anders. Het was wel snel, ik beloof het je.” 
Hope lacht, “En als ze hem echt terug wil kan ze hem altijd raise-en!” 
 
Ze praten nog en tijdje door en kijken naar en kaart van de stad die Bohairic aan de muur heeft bevestigd. Er wordt 
besloten om de wateringang te gebruiken – er zijn te veel mensen op straat en op de daken om onopgemerkt naar 
binnen te komen. Templeton biedt aan om zichzelf als lokaas te gebruiken – dat visbeest wil hem wel hebben.  
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“En als hij achter mij aan komt, kunnen we hem vangen! Maar waar?” 
 
De beste plekken zijn helaas het dichtst bevolkt – gondelopstapplaatsen met kleine pieren en dergelijke. Plotseling 
vallen al hun blikken op één plek – het park.  
“Er zijn geen grote winkels of kroegen langs dit grachtje, het zal wel rustig zijn ’s nachts.” 
“En als het poort dicht is komt dat ding niet verder.” 
“Wij sluiten de gracht af achter het met een net…” 
“En nog één voor, voor de zekerheid.” 
“Dames en heren, we hebben een plan.” 
 
Later in de avond, net vóór middernacht, staat iedereen klaar. Templeton laat zijn schild en rugzak op de kade naast 
Hope, en duikt het water in. Netten worden vastgehouden boven het water en de vier droge groepsleden wachten 
hem gespannen af. De Genasi zwemt terug naar de kroeg waar ze Shefton hadden ontmoet en begint weer op en neer 
te zwemmen in de buurt van het luik. Met zijn scherp ogen kan hij onderwater in het donker zien, en het eerst wat 
hem opvalt, is dat het een klein beetje open is. Hij laat zich met de stroom meedrijven, en is niet echt verrast wanneer 
het plotseling openklapt. Tegelijkertijd bedenkt hij iets. 
 
“Er zullen vast meer dan … o shit!” denkt hij, wanneer hij meerdere grote vleugels in de tunnel ziet. Door zijn affiniteit 
met het water heeft hij een geweldige snelheid, en voordat hij uit de gracht is kan hij het weer veroorloven om achter 
zich te kijken. Niet twee maar vier van die beesten komen achter hem aan! Hij houdt ze op een redelijke afstand maar 
laat zich niet uit het zicht verdwijnen. Binnen een minuut ziet hij de ladder voor zich en met een laatste spurt snelheid 
is hij half uit het water wanneer de eerste van de roggen het eerste net passeert. 
 
Tin en Sheler hebben het bijna laten vallen wanneer ze de tweede rog zien, en de derde en vierde!  
“Oké!” zegt Tin-a-Tin, “Tijd voor wat magie!”  
 
Sheler pakt haar stok en rent langs de kade terwijl Tin-a-Tin begint te casten. Aan het eind van de steeg laat Hope zijn 
kant van het tweede net los, pakt zijn bijl en rent naar de eerste rog toe. Zijn bijl beschrijft een hoge boog, bijna niet te 
zien omdat er geen maan vannacht is, en komt weer neer in de rug van de voorste rog. Deze wordt bijna in tweeën 
gekloofd en het water wordt snel donker om het lijk heen. 
 
Templeton pakt zijn schild en komt net in de buurt van een andere rog wanneer de spreuk van Tin-a-Tin deze 
bewusteloos maakt. De derde begeeft het ook onder de kracht van haar spreuk en de vierde remt hard af. Hij bevindt 
zich in bloederig water, met zijn drie compagnons binnen seconden uitgeschakeld. Wanneer Bohairic in de taal van 
waterwezens roept dat hij zich over moet geven is het geen verrassing dat hij dit onmiddellijk doet. 
 
“Knap werk!” antwoordt hij, “Wat heb je nodig om ons weer te laten gaan, human?” 
“Vraag het of het Big Jim heeft vermoord!” roept Tin-a-Tin, voordat Bohairic nog een woord kan uitspreken. Het 
beestje wacht op de vertaling. Enkele dolfijngeluiden later krijgt ze antwoord – de dingen zijn huurlingen en werken 
voor de Lotusbaas, de “ Dragon Lady”. Ze accepteren ook bevelen van de drie luitenanten (Penkus, Vanthus en Kersh) 
en hebben inderdaad Jim het strand op gejaagd. Het beweert dat Vanthus de moord heeft gedaan. 
 
Een gespannen gesprek volgt, onderbroken door een tweede Sleep spreuk van Tin-a-Tin, en wanneer Hope dreigt de 
slapende roggen het water uit te slepen komen de antwoorden nog sneller. Ze horen dat Vanthus een vriendin heeft 
in de Azuurwijk en dat Vanthus, Kersh en de Lotus baas zichzelf allemaal in de ondergrondse basis zijn. Het beest zegt 
ook dat er nog tien van zijn soort daar zijn. Wanneer Sheler liefkozend geluidjes gaat maken om van het beest een 
soort huisdier te maken wordt ze heel vreemd aangekeken. Daar is het iets te slim voor! 
 
Een akkoord wordt afgesloten – de beesten zullen de deuren openen en een nachtje verdwijnen, dan worden ze niet 
afgeslacht door onze helden. Wanneer het daarin toestemt verklapt het ook dat er slechts nog twee zijn, wat bij de 
groep weer wantrouw opwekt. Terwijl Templeton met het mee zwemt om het luik open te krijgen haalt Hope twee 
enorme regentonnen op. Met waterflessen en emmers vullen ze de tonnen bij en gaan de twee slapende roggen 
opgerold naar binnen! 
 
Wanneer de anderen terug zijn kan het beest hun afspraak moeilijk breken – zijn legergenoten zijn ontvoerd! Het blijft 
nog even in het bloederig water nadenken, draait razendsnel om, springt hoog uit het water waar de net weer hangt 
en verdwijnt richting de haven.  
 
***************************************************************** 
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Er wordt snel gediscussieerd over hoe ze naar binnen zullen gaan. Uiteindelijk deelt Bohairic een Zwemelixir uit. 
Volgens zijn aantekeningen heeft het spul een olieachtig laagje op en hij weet niet precies hoe belangrijk dat is. Voor 
de zekerheid wordt het eerst geschud en dan krijgt iedereen een slokje van de goedgemengde toverdrank. Zodra het 
open is komt er een walm zeelucht vanaf. Het smaakt ook naar salmiak – niet iedereen vindt het zo lekker als Tin-a-
Tin, en Templeton heeft het niet nodig! 
 
De vijf topzwemmers (en zwemsters) duiken het water in, ademen diep in, en zwemmen onderwater de tunnel in. 
Zonder het drankje hadden enkele groepsleden misschien last van hun uitrusting maar nu is het even geen punt.  
 
Een meter of dertig verderop komen ze voorzichtig omhoog, en vijf hoofden breken boven het water uit. Ze zijn in een 
grot van natuursteen, met een klein pier en een strand. Aan de noordkant is er ook een strandje, deze met kleine 
krabben geteisterd. Her en der zijn er lichtgevende stenen in het plafond geankerd. Niemand lijkt aanwezig te zijn – 
gelukkig ook geen roggen. Sheler meent de naam van die dingen vaag te herinneren, en haar eerste poging wekt een 
herinnering in Bohairic en Templeton ook. Samen komen ze uiteindelijk uit – ixitxachitl!  
“Vreemd hoe die dingen plotseling in je hoofd springen”, zegt de druïde. 
 
Hope loopt (zo stil mogelijk) het strand op en laat het water van zich afstromen. Hij veegt zijn bijl af en kijkt rond. 
Templeton en Tin-a-Tin zwemmen dieper de grot in terwijl Bohairic de verpakking van zijn spellbook inspecteert voor 
lekkage. Alles lijkt in orde en hij schud zich ook stilletjes droog. Sheler komt naast ze op het strand te staan en ze 
blijven staan aan het begin van een met bakstenen gelijnde tunnel. 
 
Templeton en Tin komen terug en fluisteren dat er nog een grote ruimte is, met een tunnel waar ze enge geluiden 
hebben gehoord – iets wat hetzelfde klonk als dat beest in de ruim van de Blue Nixie! Nog verder hadden ze ook een 
deur gevonden, en een luik naar boven. Deze zijn zeker 150 meter verderop – bijna de andere kant van Dead Dog 
Alley! 
Bohairic blijft fluisteren. “We hebben geen idee hoeveel er hier beneden zijn, of hoe goed ze zijn. Het is wel hun 
terrein, we moeten zo voorzichtig, zo stil mogelijk zijn … Hope.” 
 
Hope houdt één vinger omhoog dan doet zijn vinger op zijn mond - eerst stil zijn. Daarna houdt hij twéé vingers 
omhoog en maakt vervolgens een gebaar met zijn grote bijl. De boodschap is duidelijk.  
 
De vochtige bakstenen tunnel eindigt snel in een gesloten deur. Er wordt gekeken, geluisterd en gezocht in alle stilte. 
Daarna cast Tin een spreuk om het openen van de deur helemaal geluidloos te laten gebeuren. Hope duwt en het 
opent. Het lijkt een soort wachtkamer – aan één muur staat een houten bank en in de hoek een WC. De andere deur 
heeft een gaatje in – blijkbaar om eventuele bezoekers te bespioneren. Ook deze deur krijgt de “stilletjes duwen” 
behandeling. 
 
Alweer bakstenen, alweer vochtige muren – zelfs met een soort goot van loodpijpen die het water wegvoert. De 
indruk is dat ze van afgesloten kelder naar afgesloten kelder lopen door verbindende tunnels die nergens op een 
bouwplan staan. Als je daaraan denkt voel je meteen de aanwezigheid van het gewicht van een paar meter aarde en 
de straten boven het hoofd. Tin vindt het stoer, Sheler minder.  
 
Dieper door de natte, donkere tunnels, en nog steeds zonder te veel geluid te hebben gemaakt, worden nog twee 
deuren gevonden. Deze zijn niet dicht, maar het is stil en donker achter beide. 
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Deel 8: 05.09.2007: “Even pauzeren, heren!” 
Tin-a-Tin bekijkt de deur voor haar. De deurpost heeft een stuk metaal opgeplakt dat de deur klemt en geluid maakt. 
Ook deze deuren hebben geen sleutel in – vast ook niet nuttig in een dievengilde. Ze wappert even dat iedereen weer 
helemaal stil moet zijn. Hope en Templeton zorgen dat hun uitrusting niet kraakt of piept, Bohairic doet zijn boek 
zachtjes dicht, Sheler was al stil. Tin-a-Tin luistert aandachtig en duwt de deur langzaam open. De kamer ruikt naar 
hond en op de vloer liggen stro, vieze dekens en gekauwde kluiven. Van honden is er geen spoor, gelukkig. 
 
Ze lopen zo stil mogelijk verder door de bakstenen tunnels. Om de hoek reikt nog een lange gang uit, ook leeg. Hier is 
het minder vochtig en de kleine, lichtgevende stenen zorgen dat het niet helemaal donker is. Links om de hoek is er 
alweer een stevige houten deur en ook deze staat op een kier. Er wordt gesust en geluisterd en deze deur gaat open. 
Binnen treffen ze een soort lounge – de muren van wat waarschijnlijk een dichtgetimmerde kelder is zijn droog en 
hebben zelfs een ouwe laag verf op. Bij één muur staat een bankje met een koffietafel ervoor. Daarnaast staan een 
paar houten stoelen. Links van de deur staat nog een deur en deze wordt snel onderzocht. Achter deze deur is een 
slaapkamer met een stapelbed en een royaler bed. Ook hier is niemand te vinden. 
Bohairic duwt zijn hand onder de lakens. 
 
“Koud,” fluistert hij.  
 
Tin-a-Tin gaat op haar knieën en onderzoekt het bed.  
 
“Kijk!”  
 
Van onder de matras haalt ze een bos papieren met aantekeningen op, allemaal boos doorgekrast. 
 
“Roper, draak, ettin… dit zijn die beesten van de combinatie! Vanthus was hier!” 
 
Ze bijt aan haar lip en grijpt haar zwaard totdat haar knokkels wit worden. Sheler pakt haar schouder en ze is meteen 
terug. 
 
“Verder kijken dan maar?” 
 
Templeton is het dichtst bij de deur en kruipt als eerst naar buiten. Het valt niet mee om geen geluid te maken als je 
twee schilden met scherpen vast houdt maar het lukt weer aardig wel. De party volgt de gang verder en merken dat 
het na een meter of twintig een T wordt. Halverwege aan de linkerkant is een deur, en rechts een passage. Iedereen 
stopt voor deze en Tin-a-Tin gaat weer op onderzoek. Hope blijkt zich te vervelen en loopt langzaam verder de gang 
op. Al snel heeft hij weer een deur gevonden en hij kijkt voorzichtig naar binnen. 
 
Het pijltje raakt hem in de nek, hard. Gelukkig is het daar een en al spiermassa want dit alleen redt zijn leven. 
Seconden later voelt hij beroerd – gif! De golven van misselijkheid passeren snel en zonder verdere gevolgen en van 
de kamer komt een geschreeuw: 
 
“INDRINGERS!” 
 
Het woord wordt steeds weer geroepen, en van steeds verder weg. Ergens begint een hond te blaffen. Deuren knallen 
dicht van dieper in het complex en de deur wordt opengetrokken. Voor zich ziet Hope vijf mannen met 
handkruisbogen en ze schieten allemaal meteen op hem af! Vier kaatsen van zijn bijl af of raken de deurpost naast zijn 
gezicht. De laatste is weer raak en doet ook veel pijn! Alweer moet hij de misselijkheid onderdrukken. Links van hem 
zit nog steeds een dief, deze op één knie – diegene die hem al heeft geraakt!  
 
Met een brul haalt Hope zijn bijl omhoog en wanneer deze weer valt is het diep in de nek van de dief. Het wrede 
gezicht van de man verandert in een oogwenk met de realisatie dat dit geen normale indringer is. Zo veel kracht zat er 
in zijn eerste slag dat de bijl door blijft klieven. Met een vreselijk geluid, alsof iemand op droge takken staat, barst de 
bijl uit de ribben van de levenloze dief. Het laat een bloederige spoor in de lucht achter en raast op een andere dief 
achter de deur. Hope had het niet bewust door dat hij deze had gezien, alsof zijn ogen eerst zijn spieren hadden 
ingelicht. De dief had net de deur opengetrokken en hij duwt het razendsnel weer weg! De bijl hamert de deur in, 
recht voor de ogen van de dief. Verstijft van angst kijkt hij toe terwijl Hope zijn bijl van de hout losrukt. De barbaar 
begint te grommen, zijn woedend gezicht in donker contrast met de bleke dief. 
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“Jij sterft. Nu!” 
 
Ver achter Hope kijkt Templeton omhoog. 
 
“Wat in … ?” 
 
Hij zet zijn puntige schilden in een aanvalspositie en rent achter Hope aan. Tin-a-Tin, die net een interessant knopje 
had gevonden, haalt haar blik van de muur weg en pakt haar zwaard vast. Ook zij rent richting het geluid, met Sheler 
niet ver achter. Bij de vork in de weg gaat ze linksaf, om achter Hope zijn aanvallers uit te komen, maar dit blijkt geen 
goed idee. Vóór haar in de gang staat een grote, zwarte wolf. Met schouders al vier voet van de grond af kijkt het op 
de kleine halflings neer. Kwijl druipt van zijn lange muil en zijn enorme klauwen schrapen tegen de stenen wanneer 
het begint te rennen. Tin-a-Tin zet zich schrap als het beest op haar af komt, maar toch moet ze bijna wegrennen 
wanneer het begint te schreeuwen! Tussen de tanden van de wolf komt een woord uit! 
 
“CHARGE!” 
 
Niet de snelste in zulke situaties, Bohairic is nog steeds bezig met een heel interessant hoofdstuk van zijn boek. 
Voorzichtig bergt hij het boek in zijn tas op en pakt hij een wand, al lopend naar het gevecht. Hij moet steeds zijn ogen 
open en dichtknijpen om ver genoeg te zien maar krijgt nog geen vijanden in het vizier.  
 
In de kamer, die een grote slaapplaats blijkt te zijn, laten de dieven hun kruisbogen vallen. Één voor één halen ze 
rapiers te voorschijn en lopen ze op Hope af. Hope hakt op de dief achter de deur in en ook deze valt bloedend op de 
grond. Hij hoort iets achter zich en stapt opzij. Natte haar vliegt hem voorbij en Templeton raast de kamer in, met 
twee schilden omhoog. Op elk staat een grote spies gemonteerd en deze gaan op één van de dieven in. Zwaargewond 
wordt de dief naar achteren gesmeten, maar zijn vrienden weten hem rechtop te houden. De dieven vallen aan.  
 
Achter Tin-a-Tin maakt Sheler zich klaar. Ze rent met volle snelheid op de rug van Tin-a-Tin af en springt de lucht in! 
Met een elegante zwanenduik vliegt ze over zowel Tin-a-Tin als de wolf heen, net aan het plafond. De hongerige muil 
snauwt toe maar kan haar niet pakken. Tin-a-Tin maakt gebruik van de afleiding om een stapje achteruit te zetten en 
een spreuk op de wolf te gebruiken. Deze schudt de slaperige neigingen van zich af en valt Tin weer aan. De grote muil 
bijt hard op haar been in en Tin schreeuwt van de pijn terwijl ze van haar voeten wordt gesleurd. De wolf kijkt naar 
beneden als ze probeert achteruit te kruipen. Haar bloed druipt van de tanden af en het likt het weer af. 
 
“Lekker!” 
 
Sheler grijpt haar kans en probeert van het wolfbeest een vriendje te maken. Helaas werkt haar spreukje niet – het is 
geen normale dier! Tin springt weer omhoog en gooit met een pijl maar veel schade doet het niet.  
 
In de kamer vallen de dieven aan. 
 
“Dit krijg je als je onze basis binnenvallen!” 
“Jullie komen hier niet levend weg!” 
 
De dieven vallen massaal Hope aan en hij krijgt meer wonden – was hij niet zo opgefokt zou hij nu al op de grond 
liggen! Hij haalt weer uit en maakt nog een dief van kant, en nogmaals weet hij een tweede dief te raken met dezelfde 
aanval. Zijn verwondingen baren hem wel zorgen en hij geeft Templeton een seintje. Terwijl Hope richting de deur 
stapt dekt de Genasi zijn aftocht met zijn scherpe schilden. De wrede spiesen raken een dief in de nek en hij valt op de 
grond met een gil. Wanhopig probeert hij de bloed te stelpen maar tevergeefs. De vloer en bedden rondom de deur 
zijn doorweekt met bloed en de Genasi glijdt bijna uit. Op het laatste moment weet hij de beweging te gebruiken als 
valstrik en een dief die dacht een kans te hebben krijgt onverwachts het andere schild in zijn borst. Ook deze gaat 
gillend op de grond liggend en raakt snel bewusteloos, zijn armen om zijn buik. 
 
Het gevecht is slechts twintig seconden aan het gaan en Bohairic heeft nu pas de deur bereikt. Hij kijkt naar de 
resterende dieven, naar de bloed, en naar Hope. Een dief die voor Templeton staat schreeuwt in pijn wanneer een 
vuurbal achter zijn hielen verschijnt! De barbaar moet een stapje terug nemen vanwege de hitte en de dief hapt 
radeloos naar lucht terwijl zijn onderlijf kookt. Hij wordt uit zijn lijden verlost wanneer de punt van een schildspies zijn 
keel opent. Bloedspetters vallen op de vuurbal en de kamer ruikt naar grilvlees.  
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De dieven zijn allemaal dood, maar buiten de kamer horen ze Tin-a-Tin die weer om hulp schreeuwt. Bohairic stapt 
voorzichtig over de lijken heen en loopt naar een open deur achter in de kamer, zijn vuurbal bereidt de weg voor hem 
voor en laat een zwarte, rokende streep op de vloer achter.  
 
Tin-a-Tin lijdt ook aan bloedverlies en voelt zich misselijk. Het beest had haar flink te pakken genomen. Ze ziet Hope 
naast haar en voelt meteen opgelucht. Hij had ook flink wat klappen gehad, dacht ze, maar hij kon wel aan. Meer vlees 
aan die botten dan aan tien halflings! Ze laat het aan hem en Sheler over en rent terug de gang op. Ze kijkt over haar 
schouder en ziet dat Templeton naast Hope staat.  
 
“Dat komt wel goed … AAAARRRRGGGHHHH!” 
 
De pijl slaat op haar borst in en slingert haar tegen de muur! Meteen voelt ze kotsmisselijk maar ze weet dat wel te 
onderdrukken. In de dichte deur tegenover ziet ze een raampje met daarachter een glimlachende man. Hij begint zijn 
kruisboog te herladen en Tin neemt haar kans. Ze hinkt snel terug naar de grote jongens. 
 
De jongens hebben de handen vol met een grote wolf die ze steeds vertelt dat ze dood gaan. Hier hebben ze niks aan, 
en terwijl Templeton het afleidt hakt Hope op het beest in. Het kan dit wel aan en het bijt Templeton in de enkel. Hij 
blijkt wat sterker dan Tin-a-Tin en laat zich niet onderuit halen. Hij valt weer aan met beide schilden en het beest jankt 
wanneer het onverwachts een dolk in de reet krijgt van Bohairic. Zijn vuurbal kon hij niet door Sheler laten rollen en 
mij moest improviseren! Hope ziet zijn kans en het gejank van het beest houdt plotseling op wanneer hij het hoofd 
eraf hakt! 
 
In de kamer ziet Tin-a-Tin wat toverdrankjes aan de riemen van de dode dieven hangen. Ze waagt een gokje en drinkt 
één op. Gelukkig treft ze en proeft ze meteen de zoete goedheid van een genezend drankje.  
 
Sheler onderzoekt even het hondje maar die is echt niet te redden. Haar natuurlijke curiositeit laat ze niet 
onderdrukken en ze kijkt in een nog open deurgang. Grote vaten in een rij in een donkere kamer! Een opscheplepel! 
Ze haalt het deksel van de eerste vat en de geur van alcohol vult de kleine ruimte. Rum! 
 
Terwijl Tin-a-Tin zich geneest gaan de jongens op zoek naar haar aanvaller. Bij het gat in de deur wordt er snel 
gediscussieerd. 
 
“Heeft iemand een fakkel?” vraagt Bohairic. 
“Misschien als ik even langs de…” mijmert Templeton. 
“Heeft iemand misschien een fakkel?” vraagt Bohairic, harder. 
“Als jij het schild voor het gatje houdt kan ik onder de …” zegt Hope. 
“Heeft niemand hier een fakkel?” moppert Bohairic. “Luistert iemand überhaupt naar mij?” 
 
Hij pakt een fakkel uit zijn eigen tas en tovert het in vlammen met een cantrip. Hij stapt op de deur af, alert voor 
pijlen. Een fles komt door het raampje, breekt op de grond en barst meteen in vlammen uit – vloeibaar vuur! 
 
“Sterke spul!” Sheler spuugt der rum uit en schud haar hoofd. 
 
“Fire in the hole!”  
 
Bohairic negeert de brand om zich heen en slingert de fakkel door het gat heen. Hij concentreert en roept iets – 
meteen komt er een knal van achter de deur en vanbinnen wordt het ongelofelijk licht. Een felle kleurrijke licht straalt 
snel uit het gatje en dooft net zo snel.  
 
“Ik ben blind!”  
“Ik ook! Klootzakken!” 
 
“Twee van die eikels, dus.” Hope schopt tegen de deur maar het weigert te openen. Templeton schudt zijn hoofd en 
steekt zijn arm door het gat.  
 
“Aha!” Hij trekt aan iets en de deur opent meteen. Een pijl vliegt langs zijn oor en doorboort de muur achter hem.  
“Mazzel dat die jongens blind zijn – had ik bijna een gat in mijn keel van hier tot Waterdeep!” Een bleke Hope stormt 
binnen en houwt de eerste dief neer. Kijkend om zich heen ziet hij een kleine kamer met een tweede deur, ook op slot 
– maar van deze kant. Templeton heeft inmiddels zijn schilden weer gepakt en de vlijmscherpe punten laten hun 
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tekens achter in de laatste dief. De eerste steekt hij in de buik van de schurk, en de tweede opent hem van keel tot 
voorhoofd. Met een schreeuw valt hij terug, zijn hoofd bijna in tweeën! Templeton en Hope scheuren lappen uit de 
jassen van de dieven en maken hun wapens schoon. Terwijl hij op de grond knielt, ziet de Genasi dat ook deze dieven 
potions bij zich hebben. In de tas met ze! 
 
In de slaapkamer heeft Sheler een nog steeds levende dief gevonden en ze probeert zijn bloeding te stelpen. Al snel 
begint hij rare, gorgelende geluiden te maken – haar stok is onder haar gevallen en met haar gewicht erop heeft ze 
zijn keel dichtgeknepen! Ze herstelt de fout en gaat aan de slag met verband, en daarna met touw.  
 
In de gang hoort ze metaal tegen steen. Ze pakt haar stok en rent naar de gang; Hope lijkt plotseling kleiner, en heel 
erg moe. Hij bloedt van zijn nek, zijn arm, zijn zij en zijn been. Zijn laarzen zijn rood van al het bloed en zijn bijl ligt op 
de grond. De barbaar heeft de deurpost in één hand vast en lijkt een beetje door zijn knieën gezakt.  
 
“Zo kan ik niet verder, jongens. Nog één klap, en ik ben er geweest!” 
 
Ze proberen ze hem te overhalen een potion te drinken, maar tevergeefs.  
“Ik wil alleen naar de Tempel van Tempus.” 
“Dat red je niet alleen!” zegt Templeton, “Ik ga met je mee door de grachten. Kunnen jullie je even verstoppen? We 
zullen zo snel mogelijk terug zijn. Dan pakken we de rest aan.” 
 
Tot de grote verbazing van Bohairic en de halflings lopen de jongens terug de gang op.  
“Nou, zo moet het dan.” 
 
Ze halen de rumvaten op en rollen ze naar de kleine slaapkamer. Daarna halen ze de bewusteloze dief op en nemen ze 
hem ook mee. Sheler pakt haar stok en loopt naar buiten, waar ze achter een vat kruipt; haar tengere lichaam kan ze 
bijna helemaal achter het vat verstoppen. 
 
Zonder de grote jongens lijkt het opeen veel stiller, en donkerder. Tin pakt een potion en duwt het tussen de lippen 
van de bewusteloze dief. Opeens krijgt zijn bleek gezicht weer kleur, en zijn ogen openen. 
 
“Wat zijn jullie dom,” fluistert hij, “De Lotus zal je vermorzelen!”  
 
Hij kijkt ze woest aan en Tin-a-Tin stapt naar voren. 
 
“Idioot!” zegt ze, “Wij kwamen solliciteren – jullie begon met schieten!” 
 
Hij haalt iets op van diep in zijn keel en spuugt een bloederige massa op haar jas. Bliksemsnel leunt Tin naar voren, 
woest, en pakt hem bij de keel. 
 
“Doe dat weer en je bent dood! Dood!” 
“Jullie zijn dood, kreng! Je weet het gewoon nog niet!” 
 
Tin wordt heel stil en dan begint ze zachtjes te praten. Ze beschrijft hoe het is te verdrinken en dat er veel water 
enkele meters verderop ligt. Toch blijft hij niet onder de indruk.  
 
“Verdrinken? Is dat alles waar je mee op kunt komen? Watjes! Ik hoop alleen dat ik erbij ben wanneer de Lotus jullie 
pakt! Ik hoop…” 
 
Zijn ogen vliegen open! Tin heeft van ergens een mes gepakt en ze steekt het in zijn zij.  
“Watje? Da’s voor mijn vader!” 
 
Ze wordt naar achteren gerukt en Bohairic inspecteert de schade. 
 
“Dat doe je toch niet!” roept hij, terwijl hij de bloed stelpt en de wond oplapt. “Gekke halfling! Wij staan aan de goeie 
kant!” 
 
De tovenaar begint Tin-a-Tin precies uit te leggen wat hij wel of niet toepasselijk vindt bij voor dienaars in dienst bij 
een adelfamilie, voor avonturiers die een verschil proberen te maken, die tegen criminelen vechten, die anders zijn 
dan gemene, kwade moordenaars zoals Vanthus en … 
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In de gang klikt Sheler met har vingers. 
 
Tin-a-Tin duwt een verband in de mond van de dief en glipt naar buiten, waar ze in de schaduwen verdwijnt. Een pijl 
steekt uit het vat voor de druïde en in de gang staan drie alerte dieven. Ze schieten weer en vallen stil aan.  
 
Sheler kijkt omhoog en zwaait. De eerste dief knijpt zijn ogen dicht wanneer er een flits voor zijn gezicht afgaat. Alle 
drie schieten weer op Sheler, maar ze bukt weer achter het vat. In de kamer heeft Bohairic een wand gepakt en deze 
geeft hem magische bescherming. 
 
“Protego!” 
 
Hij loopt naar de deur, ziet Tin en knipoogt. Tin kijkt boos terug, en wurmt dieper de schaduwen in. 
 
De dieven hebben hun wapens vast maar Sheler is ze voor. Ze deelt een klap uit met haar stok en de eerste dief moet 
de muur pakken om zijn evenwicht te houden. Een pijl verschijnt in zijn schouder en hij valt op de grond. Tin-a-Tin 
roept iets, blij. Bohairic lost een spreuk op de derde dief af en deze zakt in elkaar, zijn handen om zijn bloedende oren. 
De laatste kijkt om zich heen, woedend, en haalt uit. 
 
“Argh!” Zijn rapier zinkt diep in Sheler d’r linkerarm, en ze kan een gil niet inhouden wanneer hij het een gemene draai 
geeft. Zijn grijns verdwijnt in een rode mist wanneer ze haar stok zijn kaak vermorzelt! Bloed kotst uit zijn mond als hij 
op de grond wordt gesmeten, volkomen bewusteloos.  
 
“Ik heb twee handen, dief!” spuugt de kleine druïde. 
 
Minuten laten liggen alle drie vastgebonden op het bed, naast hun maat. 
 
In de gang horen ze honden blaffen. 
“Daar zijn ze!” 
“Deze kant op!” 
“Voor de Lotus!” 
 
******************************************************************************** 
 
Hope leunt op Templeton, doodmoe en bebloed. Hij is niet helemaal uitgeteld maar nog zo’n gevecht zou hij niet aan 
kunnen. Ze lopen samen het warme water in en hij zucht wanneer het zijn gewicht opvangt. Templeton duikt onder de 
oppervlakte en verdwijnt in een oogwenk terwijl Hope begint te zwemmen. Zijn bijl haalt hem steeds onder en hij 
worstelt zich steeds weer omhoog en vooruit. De genasi verschijnt weer en fluistert dat de kust veilig is. Half 
zwemmend en half slepend zorgt hij er voor dat Hope de haven haalt. Ze slaan links af en zwemmen schuin naar de 
overkant, passeren het garnizoen van de Koopmannen en klimmen uiteindelijk via een ladder de gracht uit. 
 
“Ik heb geen idee waar we nu zijn, maat”, zegt Hope, “de stad ziet er zo anders uit van het water.” 
“Geeft niks,” zegt Templeton, “we zijn er. Daar is het heiligdom van Helm.” 
“Hoe in de naam van de Grote Gouden Golem heb je het zo makkelijk kunnen vinden? En niks van dat ‘Ik volgde mijn 
neus’ gedoe!” 
“Ik volgde mijn kruis. Shakira woont daar tegenover!” 
 
Met een knipoog haalt hij Hope omhoog en samen gaan ze richting het klein gebouw. Op de gesloten deur staat een 
twee meter hoge ijzeren vuist. Een duw krijgt de deur open en ze lopen naar binnen.  
 
“Open? Dat was makkelijk!” zegt Hope, en dan valt zijn mond open. 
Recht voor ze staat een mooie elf in een groen gewaad die op een stok met beide handen leunt. Voor haar staan twee 
zwaargewonde halflings, allebei met paarse hoeden op. Elk heeft minstens tien dolken ergens op zijn lijf gehangen – 
aan riemen, bandelieren en stekend uit de laarzen! Voor de halflings zit een ridder op de grond, of tenminste, zo lijkt 
hij wel. Zijn glimmend stalen harnas heeft bloed op het onderarmstuk en de dijbeenbeschermer, en zijn gezicht – wat 
er te zien is - ziet er moe en bleek uit. Vóór de ridder, een tovenaar. Vóór de tovenaar, nog een ridder, en vóór hem 
drie jonge priesters met het teken van een vuist op hun tabberden.  
 
“Nog één? Allemachtig Helm wil ons echt op de proef stellen vanavond!” 
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“En het is niet eens weekend!” zegt de middelste.  
“Als we willen slapen vanavond moeten we korting gaan geven op wands!” zegt de laatste, half serieus.  
 
Vijf minuten later zijn ze aan de buurt. Achter hen zijn er nog een aantal jonge avonturiers erbij gekomen. Ook zij 
kijken verbaasd om zich heen. Van het altaar blijft ook commentaar komen. 
 
Hope zijn wonden worden geïnspecteerd en de acolieten zuchten tegelijk.  
“Ze hebben jou flink te pakken gekregen, hé?” 
“Heb je nooit geleerd om te bukken?” 
“Doet dit pijn?” 
 
Hope weet op het laatste moment een gil in te houden. Hij knikt overeenstemmend en kijkt de priester boos aan. 
“Ja.” 
 
“Dat verwachtte ik al. Bent u een trouwe dienaar van de Heer Helm dan?” 
”Vast niet – lijkt mij meer een Tempus kerel.” zegt zijn collega. 
“Dat wordt dokken.” zegt de derde. 
 
“Wilt u misschien oneindig trouw aan de Heer Helm zweren?” 
“Vast niet – lijkt me niet echt een zweverig typetje.” 
“Da’s jammer. Ziet er sterk uit.” 
 
Hope kijkt ze verbaasd aan en zwijgt. Ze hebben er toch niets aan een antwoord, denkt hij. 
 
“Even kijken hoeveel uit mijn wand nodig zal zijn…” zegt de acoliet. 
“Wand?” zegt Hope. “Ik wil geen wand.”  
“Afijn. Het lijkt mij dan ongeveer honderd goudstukken voor de grotere glorie van Helm.” 
 
Hope betaalt, blijft glimlachen, en accepteert de genezende spreuken. 
“Dank u zeer, meneer. En nu moeten we weg. U weet het wel, het kwaad bestrijden en zo. We zijn nu bezig met…” 
“Bent U een trouwe dienaar van de Heer Helm?” vraagt de priester aan het volgende slachtoffer. Hij blijkt Hope al 
vergeten te hebben! 
 
******************************************************************************** 
 
Drie minuten later staan ze bij een brug. Drieëneenhalf minuut later zwemmen ze terug naar de schuilplaats van de 
dieven. Ze komen omhoog en kijken om zich heen. Niks. Ze zwemmen naar de kant en dan horen ze het; harde, 
knerpende geluiden.  
 
Ze staan in een halve meter water en twee spinachtige beesten, elk zo groot als een pony komen op ze af! 
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Deel 9: 19.09.2007: “Nou, dat ging best wel goed, toch?” 
 
Tin-a-Tin hoort de honden en mompelt snel de woorden van een spreuk. Verderop miauwt een kat! De honden en 
mannen in de verte vallen meteen stil, en dan blaft een hond weer, boos! 
Sheler fluistert naar haar vrienden, “Nep! Geen echte hond!” 
Bohairic duwt de laatste stoel tegen de kamer vol bewusteloze dieven, propt zijn boek terug in zijn rugtas en loopt 
naar de deur, achter waar Sheler zich verstopt. Tin-a-Tin verdwijnt in de schaduwen. Ze wachten. 
 
* * * * * 
 
De eerste insectachtige springt uit het ondiepe water op Hope af, voordat hij zijn bijl vast kan pakken! Op de donkere 
rug van het beest ziet hij gele markeringen maar ja; hij weet al dat het gevaarlijk is. Van de tien harige poten let hij 
vooral op de voorste twee; de platte, met haken en zuigers uitgeruste poten schrapen tegen zijn hard leren kuras 
maar pakken hem niet vast. De rest van het beest plonst het water in, raakt bodem, en springt weer achteruit. Een 
diep, ratelend geluid komt uit het enorme kaakgestel, het kijkt hem aan en de tweede komt op hem neer! Harde 
punten vinden plekken tussen harnas en huid en zuigen zich klem. Hope wordt bijna van zijn voeten getrokken en half 
meter lange slagtanden happen gretig in zijn schouder! De wereld wordt even zwart en hij vecht tegen de 
ongelofelijke pijn.  
 
Hope laat zich weer ademen en maakt geen geluid. Hij zet zich weer schrap en probeert het vastgeklemde ding om te 
draaien, dat het tussen Templeton en zichzelf in komt te staan. De Genasi pakt zijn kans en doorboort een segment 
van de rhagodessa met de spies van zijn schild. Vieze lucht blaast in Hope z’n gezicht en een geluid als een 
hogedrukpan schreeuwt om zijn oren. Toch laat het hem niet los. Met zijn vrije rechterhand grijpt hij voor een wapen. 
Zijn zoekende vingers komen op het handvat van een knuppel en hij slaat op het hoofd van het beest in. Barsten 
verschijnen in het hoofdpantser en het schudt in pijn. De grijppoten klemmen meteen weer vast en het probeert weer 
in hem te bijten. 
 
* * * * * 
 
Tin-a-Tin hoort iets in de gang, een schoen op een schelp? Een verplaatste steen? Ze pakt een pijl en laat het gloeien 
met haar magie. Zonder te kijken werpt ze het de gang in en alles is verlicht. Sheler knippert snel en laat haar ogen 
zich aanpassen aan het licht. Niks. Ze pakt haar stok vast en wacht. Plotseling voor haar verschijnt een man in dure 
kleding! Hij staat al tussen haar en Tin-a-Tin in en ze hoort de woorden van een spreuk. Hij wijst op Tin en neemt haar 
kans. Haar stok kaatst van een onzichtbare barrière af en kleuren barsten uit zijn hand in het gezicht van Tin-a-Tin! 
Met een gil duwt Tin haar hoofd op haar mouw in, en Sheler ziet de kleuren van de spreuk in de ogen van haar 
vriendin schijnen.  
 
Een pijltje kaatst van de wand naast Sheler af en achter haar verschijnt een dief met een kleine kruisboog. Hij vloekt 
binnensmonds en mikt weer op haar. Bohairic stormt de kamer uit en slaat op het hoofd van de tovenaar in. Deze 
keer is wel raak en hij draait zich snel om. Zijn gemene gezicht kijkt de twee avonturiers aan. Hij heeft een geoliede 
snor, een puntbaardje, en bloed op zijn hoofd. 
 
“Auw!” 
 
* * * * * 
 
Hope en de rhagodessa blijven met elkaar worstelen. Hij komt niet vrij en het beest krijgt geen tweede hap. De 
tweede slaagt er niet in Templeton vast te pakken en het springt weer weg op het strand. Aandachtig wacht het op 
een opening in zijn verdediging. De Genasi houdt één schild tussen zichzelf en het beest op het strand terwijl hij met 
de tweede de romp van de rhagodessa op Hope weer doorboort! Met een krakelend geluid laat het Hope los en zakt 
het in elkaar naast zijn voeten. Hope verspilt geen seconde en hij brult terwijl hij op de tweede af springt!  
 
In een oogwenk heeft hij zijn bijl in beide handen vast en deze komt omhoog onder de kin van het beest. De kaak splijt 
open onder de kracht van zijn slag en de voorste vier poten verlaten de grond – precies wanneer Templeton op het in 
rent! Zijn spies penetreert de onderbuik van de rhagodessa en barst uit zijn rug tegen de rotswand! Metaal schreeuwt 
tegen steen en het beest laat tegelijk een doodkreet los! Alle ledematen van het beest worden ineens slap en het lijk 
glijdt langzaam van zijn schild af. 
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Hope draait zich om en kijkt naar de rhagodessa in het water; het lijkt nog te leven en hij loopt naar het toe. Laconiek 
spuugt hij op de opengebroken rug van het beest. 
 
“Ik dacht het niet, hé?”  
 
Langzaam heft hij zijn bijl boven zijn hoofd en het komt weer neer als een meteoor!  
 
* * * * * 
 
Tin-a-Tin doet haar brandende ogen dicht en concentreert. Ze laat haar andere zintuigen de plaats van haar 
gezichtsvermogen innemen. Ze hoort elk geluidje; één laagje stof glijdt naast een ander, schoenenleer buigt, iemand 
slikt, zachtjes. Zij haalt uit! 
 
“Niks! Verdomme! RAAAAA!” 
 
Terwijl Tin-a-Tin, furieus, de lucht aanvalt krijgt de tovenaar alweer een klap van Sheler.  
 
“Auw! Verdomme! Inderdaad! Ze betalen mij lang niet genoeg voor dit!”  
 
Hij pakt een flesje uit zijn broekzak en drinkt het op; zijn magie beschermt hem van Sheler haar aanval. Voor hun ogen 
vervaagt hij totdat alleen een mistige vorm overblijft. Zodoende zweeft hij langzaam terug de gang op! 
 
Bohairic pakt een wand en mikt het op de spookachtige figuur.  
 
“Emmuq Inarru!” 
 
Een gloeiend projectiel schiet uit zijn toverstaf en slaat op de mistige tovenaar in. Langzaam werpt hij zijn handen in 
de lucht en langzaam zinkt hij op de grond.  
 
“Erg netjes.” 
 
“Meer!” roept Sheler, “Er komen meer aan!” 
 
Bohairic pakt de handkruisboog die hij had meegenomen en mikt op de dief die een rapier heeft gepakt.  
 
“Even kijken…” 
 
Hij sluit alle andere geluiden uit en probeert het wapen op zijn doelwit te richten. Hij knijpt op de trekker en een pijl 
verschijnt in de dief z’n dij! De dief kijkt hem vol ongeloof aan en grijpt zijn buik. 
 
“HUUNH!”  
 
Hij veegt de gal van zijn lippen en probeert rechtop te staan, zijn gezicht helemaal weggetrokken. Achter Tin-a-Tin 
komt het geluid van zware, rennende mensen.  
 
“Net op tijd?” roept Templeton, terwijl hij de halfling passeert. Hope arriveert seconden later en neemt plaats in de 
nauwe gang achter de Genasi. 
 
Tin-a-Tin heeft haar zicht terug en kijkt om zich heen. Geen dode tovenaar in zicht... aha! Een plan begint te vormen in 
haar hoofd... 
 
De barbaren lopen op de voorover gebukte dief af en de Genasi haalt met zijn schild uit. De punt slaat in net boven 
zijn sleutelbeen en Templeton duwt vanuit de schouder. Zonder een geluid te maken zakt de dief in elkaar, op slag 
dood. 
 
In het licht van de gloeiende pijl krijgen de aanstormende dieven hun eerste blik van hun tegenstanders. Bloed druipt 
van de punten van de twee schilden van een lange krijger met bewegende haar. Achter hem staat een enorme 
barbaar met een net zo bloederige bijl in beide handen vast. In de schaduwen daarachter zien ze meer figuren 
bewegen. Gemutileerde lijken liggen op de vloer waarop ze staan en de muren zijn met bloed geschilderd.  
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Toch worden ze niet bang maar kwaad! 
 
* * * * * 
 
Tin-a-Tin gaat naast de vorm van de tovenaar op haar hurken zitten en laat haar handen door de mist glijden. De mist 
kringelt om haar vingers heen en waait onder eigen kracht weer terug. Ze voelt de magie van verschillende spreuken 
in de toppen van haar vingers, sluit haar ogen licht toe, en begint te visualiseren. In haar hoofd ziet ze hoe de magie 
uit de tovenaar zou kunnen vloeien, hoe het om haar heen gewikkeld kon worden, hoe het van haar moet worden. Ze 
opent haar ogen en kijkt verbluft naar beneden – haar handen zijn doorzichtig geworden en de rug van de tovenaar 
lijkt weer solide! Ze voelt touwtjes energie tussen de spreuk en zichzelf, pakt ze denkbeeldig, en trekt.  
 
Bohairic, Hope, Sheler en Templeton kijken verbaasd toe als Tin-a-Tin begint te verdwijnen en de tovenaar terugkomt. 
Binnen seconden verandert de halfling in een doorzichtige, spookachtige versie van zichzelf en tegelijkertijd wordt de 
dode tovenaar weer ‘echt’. Zelfs de geur van verbrande haar wordt weer merkbaar – bewijs van de magische aanval 
van Bohairic. Naast die geur is er ook een andere, iets medicinaal. 
 
* * * * * 
 
Sheler springt naar voren, rolt naar rechts de gang in, en maakt één van haar laatste spreuken klaar. De andere vier 
kijken naar de aankomende dieven; ze hebben zwaarden, netten, kruisbogen en … iets anders? De avonturiers zijn 
moe maar lang niet bereid de moed op te geven. Bohairic maakt een grijpbeweging en een spookachtige hand pakt de 
voeten van de voorste dief. Hij struikelt en valt! De dief achter hem werpt iets naar de barbaren en het donkere 
balletje vliegt door de mistige Tin-a-Tin heen. Gelukkig komt het niet ver genoeg; het barst op de muur achter haar 
open! Een gele vloeistof schiet eruit en de muur daar verdwijnt onder een laag plakkerige smurrie. Het spul 
expandeert en verandert in een hard schil binnen enkele seconden!  
 
“Tanglefoot bag!” roept Bohairic. “Raak het spul niet aan!” 
 
Tin-a-Tin probeert hem te beantwoorden maar kan geen geluid maken. Ze moet het maar laten bij het maken van 
ongure gebaren richting de aankomende dieven. Templeton zet zich schrap voor de aanstormende Lotus-idioten, en 
achter hem staat Hope ook klaar. Bohairic heeft genoeg vertrouw in de twee mannen om zijn aandacht te besteden 
aan de alweer solide tovenaar; oftewel, zijn uitrusting. “Twee toverstokjes, een potion ….” 
 
De kamer valt ineens donker! WOESJ! Een wervelwind verschijnt om twee dieven heen wanneer ze langs Sheler haar 
schuilplaats rennen. Heet, bijtend zand springt ze in de ogen en ze stoppen meteen met hun aanval. De hele rij 
aankomende dieven is in de war en ze struikelen over elkaar in de kleine zandstorm. Templeton springt op de voorste 
af en doorboort hem met zijn schild. Hope springt de Genasi voorbij en hakt op de volgende dief in. De man heeft zijn 
ogen vol zand en merkt er niets van voordat de bijl op zijn nek in slaat! De wrede klap kost hem zijn leven, en bijna zijn 
hoofd! 
 
“… en een sleutel!” Bohairic bergt de sleutel en drankje veilig op en inspecteert de twee toverstokken. Één lijkt bijna 
precies op die ene van Parrot Eiland, en de andere komt ook heel bekend voor.  
 
“Ergens in het Geldrath boek, iets met de regelmatige vlakversiering bij het handvat…nat-uur-lijk!”  
 
Vol trots op zijn fantastische geheugenprestatie, de jonge tovenaar wist niet eens of hij dat allemaal hardop had 
gezegd.  
 
* * * * * 
 
De Lotus komen nog steeds fanatiek aan. Een net wordt op Hope geslingerd maar hij mept het uit de lucht met zijn 
bijl. Een tweede schiet op hem met een kleine kruisboog in zijn linkerhand. Ook deze is mis. De dief vloekt, laat zijn 
kruisboogje vallen en passeert zijn rapier naar zijn linkerhand. De laatste dief kijkt naar de lijken, het bloed en de nog 
steeds onbeschadigde avonturiers.  
 
“Bastards!” 
 
Hij zet af en rent de gang op, zijn rapier perfect gericht op Hope zijn hart. Razendsnel rent hij door Tin-a-Tin heen, zijn 
zwaard altijd nog altijd recht voor zich. 
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“STERF!” 
 
Hope trekt een wenkbrauw omhoog en stapt op het zwaard af. Zijn linkervoet schuift naar achteren en hij maakt een 
halve cirkel; plotseling staat hij achter de dief! Zijn bijl, die altijd haaks op het zwaardpunt was gebleven, komt weer in 
beweging. Alle ingetogen kracht van zijn beweging laat hij los! De kracht komt vanuit zijn benen en eindigt met het 
lemmet. De zachte leren jak van de man scheidt alsof het papier was en de Lotus wordt op de vloer gesmeten, zijn 
ribbenkast opengebroken van achteren. Hope komt van top tot teen onder het bloed van de opengebroken vijand, 
veegt zijn gezicht en spuugt. 
 
“Ja, dat krijg je!” zegt Templeton.  
 
De Genasi heeft de laatste dief inmiddels al afgemaakt. Deze blijft nog even rechtop, twee spiesen door zijn buik, 
terwijl hij de blauwe figuur recht in de ogen aankijkt. Zijn ogen worden glazig en stuiptrekkingen rillen door zijn lijf. 
Wanneer bloed tussen lippen opborrelt, schudt de Genasi zijn schouders; hij neemt een stap terug en laat zijn schilden 
zakken. Geen druppel bloed komt op zijn kleren wanneer de laatste Lotus bendelid op de grond valt.  
 
“Zo kan het ook, jongen!” 
 
* * * * * 
 
Sheler stapt weer uit de gang en kijkt naar de dieven.  
 
“Jammer dat het zo moest. Tja – wat een bende!”  
 
Ze concentreert en wijst naar het plafond. Wolken vormen snel, waterdamp wordt druppels, en druppels beginnen te 
vallen. Binnen enkele seconden is er een kleine regenbui in de gang! Water mengt met bloed en stroomt naar de 
goten aan de zijkanten van de tunnel.   
Wanneer de bui afgelopen is, zijn de plassen bloed weggespoeld. 
 
* * * * * 
 
Tin-a-Tin heeft uiteindelijk de geheime ingang bereikt. Haar vorm gaat de muur dichter bij en verdwijnt een scheur 
tussen de baksteen in. Haar hoofd verschijnt aan de andere kant van de muur in een ronde kamer en terwijl ze verder 
op ontdekkingsreis zweeft, vormen haar spookachtige lippen een woord.  
 
“Cool!” 
 
Een ladder hangt van het plafond onder een gesloten luik en ze laat zich omhoog dwarrelen. Door de ruimte tussen 
twee latten in komt haar hoofd en ze kijkt om zich heen. De kamer is leeg, en donker. Houten planken zijn op de 
ramen bevestig en een aantal kussens liggen op de grond. Niemand lijkt aanwezig en ze wuift naar de ramen toe. De 
ramen kijken uit over een plein met in het midden een stenen waterput. Op straat is ook niemand te zien, en ze drijft 
terug naar beneden. 
Ze steekt haar hoofd door de twee deuren in de ronde kamer en ziet lege tunnels. Tijd om terug te gaan. 
 
* * * * * 
 
Sheler inspecteert de dieven en vindt dat er nog twee in leven zijn. Ze knapt ze op, stelpt het bloed en sleept ze 
langzaam naar de lounge, waar ze ook vastgebonden op de vloer komen te liggen.  
Bohairic, Hope, Templeton en Sheler gaan de tunnel weer op en lopen door de kleine kamer waar de dieven door een 
gat in de deur hadden geschoten. Het is weer helemaal stil in de gangen en ze beslissen verder te gaan kijken. De 
volgende deur leidt tot een tunnel en voor ze hangt een ladder uit een open luik in het plafond.  
 
“Ah! Zijn we hier?” zegt Bohairic. Hij maakt een paar aantekeningen in zijn boek en kijkt naar boven. Templeton vraagt 
of ze even willen wachten en rent de tunnel op.  
 
“Ik maak even een rondje!” Hij verdwijnt om de hoek en duikt het water in. De Genasi blijft onder de oppervlakte en 
zwemt naar de grot waar de rhagodessa’s waren. Helaas is de grot nog niet leeg! Hij sluipt naar de ingang en kijkt 
voorzichtig om de hoek. Acht donkere ogen kijken hem aan van boven een te groot kaakgestel en hij schiet terug het 
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water in! De hongerige rhagodessa springt door het gat in de rotsen, klettert van de andere muur af en raast achter 
hem aan! Zodra hij wat afstand heeft gemaakt kijkt hij snel naar achteren – het was er nog steeds! Het beest hangt 
van het plafond met alle acht poten en rent net zo hard ondersteboven als hij kan zwemmen! Het haalt hem bijna in 
wanneer hij uit het water springt, maar dan kaatst het van de deurposten af wanneer hij de gang in rent! Het krimpt 
zijn poten in en springt weer achter hem aan! 
 
Templeton rent door gangen en kamers, op zoek naar de juiste soort deur. 
 
“Nee! Nee! Nee! JA!” 
 
Hij slaat de deur dicht achter zich en duwt. Het beest hamert op de deur in maar komt er niet doorheen! Hij laat de 
deur los en kijkt toe terwijl het steeds door de deur probeert te komen. De deur schudt in de deurposten maar de 
klemplaten boven en beneden zorgen ervoor dat de deur niet zo makkelijk opengaat. De barbaar loopt achteruit weg, 
draait zich om, en rent weer weg. Hij vliegt zijn vrienden voorbij – Tin-a-Tin was terug – en roept dat hij het zo uitlegt. 
Zo snel als hij kan zwemt hij weer terug naar de ingang, waar hij de deur dichtdoet. 
 
“HA!” 
“Stom beest!” 
 
Moe maar blij loopt hij terug het water in, waarna hij terug naar de rhagodessagrot zwemt. Hij kruipt weer naar de 
ingang en kijkt weer naar binnen toe. Leeg. Hij loopt voorzichtig naar binnen en onderzoekt de grot. Hoe verder hij 
loopt, hoe meer het stinkt, maar tussen de paddenstoelen en groene schimmels in glimt er iets. Onder een 
halflingskelet vindt hij een klein, verroest rapier en een aantal gescheurde leren harnasstukjes. Een dief die de 
verkeerde weg koos? 
Op de vingerbotten zijn nog gouden ringen te zien en deze doet hij snel om. Onder de borstkas glimt ook een broche 
en die gaat in de broekzak. Hij wil geen seconde langer blijven en zwemt terug naar de groep. 
 
“Heb je loot? Heb je loot?” 
 
Tin-a-Tin is inderdaad terug. 
 
* * * * * 
 
“Heb je nieuwe ringen? Zijn ze loot? Ik heb ze niet eerder gezien, denk ik!” 
 
De spellthief overtuigt Bohairic een spreukje te gebruiken en hij verklaart een ring en de broche magisch. Meer valt er 
nog niet te ontdekken – daar heeft hij tijd voor nodig. Tin-a-Tin springt op de ladder en klimt naar boven.  
 
“Ik ga even rondkijken!” 
 
Vijf minuten later is ze terug met een kist.  
 
“Boven is de winkel van de preparateur! Hij had een kist onder het bed verstopt, maar niet echt goed verstopt!” 
 
“De preparateur!” zegt Bohairic. “Ik rook een formaldehyde oplossing aan die tovenaar – sterk water, zou je zeggen. 
Hij had ook een sleutel…” 
 
Tin-a-Tin verklaart de kist vrij van vallen en de sleutel blijkt te passen. In de kist vonden ze het hele vermogen van die 
illusionist – goud, platina, edelstenen, en een boek vol spreuken! Bohairic wil het meteen meenemen naar zijn kamers 
om te gaan studeren maar Tin wil Vanthus nog vinden. De discussie begint.  
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Deel 10: 10.10.2007: “De kop eraf!” 
 
Sheler leunt tegen de deur en begint. “Ik wil best wel doorgaan, maar ik ben leeg.”  
 
“Leeg? Wat bedoel je, leeg?” vraagt Hope. Hij leunde ook tegen de muur, de kleine druïde aan zijn linkerkant. Zijn bijl, 
bij zijn rechterhand, was langer dan zij. 
 
“Leeg. Op. Uitgeput. Zonder spreuken.” 
 
“Zonder spreuken? Da’s alleen maar goed! Daar wordt je sterk van, meisje! Ik ga ook verder – da’s twee.” 
 
Bohairic doet zijn boek dicht en zet zijn bril weer recht. “Ik ben ook bijna leeg, op een Ray of Frost na. Aan de andere 
kant heb ik die Mage Armour nog, dus misschien lukt het wel.” 
 
Templeton knikt instemmend en pakt zijn schilden; hij had de punten schoongemaakt met een lap stof van de jas van 
een dode dief. Iedereen kijkt naar Tin-a-Tin. 
 
“Wachten jullie op mij? Die klootzak heeft Big Jim onthoofd – ik ga eerst!” 
 
****************************** 
 
Tin-a-Tin en Templeton lopen de gang op en bevinden zich in een grote eetzaal. Een lange, brede tafel vult de kamer, 
en in een hoek staat een grote kooi vol tropische vogels. Hun pluimage is dof en ze slapen of kijken futloos naar buiten 
toe. Tin-a-Tin blijft uit hun buurt, en de vogels blijven stil. De deur aan de noordkant leidt tot de gang met de 
rumvaten, waar een dode worg ligt. Tussen de eetkamer en de gang in is een WC, deze helaas niet zo schoon als die in 
de gastkamer. 
 
Templeton inspecteert de halfgegeten avondmaaltijd van de dieven – de vastgebonden overlevenden zullen trek 
hebben, bijna niets is opgegeten! Tin-a-Tin bezigt zich met een andere deur en treft een keuken aan. Zodra de deur 
opent vliegt een grote kookpan uit de haard en krijgt ze een volle laag kokendheet soep in het gezicht! 
 
De pan klettert op de vloer en Tin-a-Tin gilt in pijn, haar gezicht knalrood, de huid nu al aan het krimpen en intrekken. 
Haar ogen blijven open en op de vloer ziet ze glibberige zee-egels in een plas heet water. Tegelijkertijd voelt ze alsof 
ze moet kotsen – de pan was vol gif! Ze slaat de deur dicht en staat even stil totdat de pijn wegzakt. 
 
“Zullen we eerst even die andere deuren checken?” 
 
Een derde WC wordt gevonden, maar met de zuidelijke deur is het echt raak. Tin loopt naar binnen en stopt, 
verbaasd. De geur van specerijen en wierook vult de lange kamer. Gevulde matten bedekken de vloer en her en der 
staan vogelverschrikkerachtige figuren met gekleurde jassen aan. Elk jas heeft tientallen zakken, met aan elk een bel. 
Sommigen hebben ook handboeien aan de jassen vast, of kettingen met meerdere hangsloten daaraan vastgemaakt.  
 
Aan de westkant van de kamer is een laag podium met een houten troon in het midden. Links en rechts van de troon 
staan potten met varens in, en op de troon zit een mooie vrouw. Ze heeft lang, rood haar en draagt zwarte leer. Ze zit, 
heel comfortabel, met haar voeten voor haar uitgestoken. Achter haar is een schilderij van Sasserine Haven, maar alle 
schepen hebben als vlag een slangachtige draak om een Lotusbloem. Haar ogen zijn groen en sprankelen als stukjes 
jade, op één schouder heeft ze een Lotusbloem, en op de ander een draak, met een staart tot aan haar elleboog. Aan 
haar heup hangt een heel mooie rapier.  
 
Naast haar, aan haar rechterkant, staat een groen beest, een soort kruising tussen een dinosaurus en een draak, met 
een scherpe, gele kuif op het hoofd en langs de rug. Om de nek van het beestje hangt een zwarte halsband met 
gouden ringen. De vrouw staat langzaam op en rekt haar armen uit. 
 
“Dus, jullie zijn Lavinia haar knechtjes. Ik had jullie al eerder verwacht.” 
 
Tin-a-Tin kijkt de vrouw aan en denkt na; ze komt bekend voor. Dan weet ze het – Rowyn Kellani! De dochter van één 
van de machtige families van Sasserine, niet de oudste maar zeker één van de rijkste. Ze stond ook laatst in de Rum 
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Tidings met een nieuwe beau – zou dat dan Vanthus kunnen zijn? Gedachtes racen door elkaar – wie tegen de adel 
speelt, verliest altijd, maar Rowyn en … en Vanthus? Big Jim! 
 
“Jij hebt mijn otter vermoord, bitch!” 
 
“En jullie hebben tientallen van mijn mannen vermoord, maar dat doet er ook niet toe. Ze zijn vervangbaar.” 
 
Ze glimlacht wel, maar er zit rancune onder, merkt Tin.  
 
“Jullie zijn wel vindingrijk, en vaardig, en jullie hebben in één avond iets ontmanteld wat ik jarenlang heb opgebouwd. 
En hier staan jullie, klaar voor een gevecht om leven een dood, en waarom? Voor een otter? Voor één of ander 
bevlieging van een edele bitch?” 
 
Haar knokkels worden wit om het heft van haar rapier. Ze ademt door haar neus in, en dan uit door de mond, dan laat 
ze haar vingers weer los. 
 
“Laat mij jullie een betere aanbieding maken. Werk met mij mee. Help me met het herbouwen van dit … alles.” Ze 
wijst naar boven, naar de stad. “De haven hebben we nu. Geen doden meer hoeven te vallen. Ik heb geld zat, maar 
met jullie hulp kan de Lotus sterker worden dan ooit. De stad is onlangs weer zichtbaar voor de rest van Toril – de 
kansen zijn … ontelbaar. En samen zijn we niet te stoppen!” 
 
“Wij zijn hier niet voor jou, mevrouw.” zegt Tin. “We zoeken alleen Vanthus.” 
 
Bij het woord ‘mevrouw’ worden Rowyn haar lippen dun. 
 
“Vanthus? Vanthus is niet belangrijk. Ik heb de Haven! Tashluta is jarenlang de enige vrije handelsstad in het zuiden, 
met haar bijna onbetaalbare heffingen. Ik geef jullie de kans om mij te helpen met het overnemen van alle 
handelsconcerns van een nieuwe stad en jij zoekt Vanthus? Ben je helemaal achterlijk?  
 
Ze ademt weer. “Sorry – ik snap je motieven misschien niet maar dat doet er nu niet toe. Ik vraag of jullie met mij mee 
willen werken – wat zeg je?” 
 
Tin zegt weer “Nee” en beweegt haar linkerduim tegelijk – het symbool voor ‘misschien’ in de onderwereld. Achter Tin 
roept iemand “We zeiden: ‘Nee’ – snap je dat niet? Ben jij misschien achterlijk?” 
 
“Jammer dan.” zegt Rowyn. “Darmtrekker – doe je ding.” 
 
****************************** 
 
Het beest springt omhoog, maakt een salto, en landt naast Tin. Zijn vlijmscherpe tanden kaatsten vóór haar gezicht 
met een flits opzij! Stilletjes bedankt ze de dode illusionist voor zijn mage armour spreuk! Op het podium trekt Rowyn 
haar rapier langzaam te voorschijn terwijl ze ook begint te neuriën. Haar voet tapt een ritme uit en Darmtrekker 
begint te bewegen tot haar muziek. Kwijl druipt van zijn bek terwijl hij Tin-a-Tin recht in de ogen kijkt. Ze slikt. 
 
Op dat moment komen er van alle kanten tinkelende geluiden. Als een leger harlekijnen in slow motion komen de 
poppen tot leven! Van onder de lange mouwen komen bleke handen te voorschijn; de huid verschrompeld, de nagels 
klauwachtig! Zombies!  
 
Hope krijgt een wrede snede in zijn arm van de ondode die hij net als dekking gebruikte. Hangsloten en kettingen 
ratelen wanneer het aanvalt, en de bellen op de anderen rinkelen in hoog tempo terwijl ze op zijn vrienden 
afschuifelen.  
 
Tin neemt haar kans en springt van het beest weg, en met een salto komt ze op het podium naast de Dragon Lady. 
 
“Dat doet m’n oren pijn, meisje! Houd op met je geluidjes!” 
 
Ondertussen probeert ze haar tegenstander te raken, maar wil Rowyn ook geen opening geven. Haar voorzichtige 
aanval is makkelijk gepareerd.  
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Vanuit de gang komt een gloeiend witte straal, en één van de zombies schudt met de impact. Het blijft aankomen. 
Hope haalt ook uit en opent de romp van het ding. Belletjes vallen op de matten en het staat even stil. Hij zet zijn voet 
op de heup van de zombie en trekt zijn bijl weer vrij. Gebroken ribben steken aan beide kanten van de wond uit, als 
spanten in een roeiboot, maar toch blijft het aankomen. 
 
Templeton had op de zombies gewacht, en zodra één bij hem in de buurt komt, springt hij in actie! Het probeert zijn 
schilden af te weren maar is daar veel te traag voor. Één punt komt in de darmen van het lijk terecht, de andere in de 
nek. Met een grimas duwt hij ze nog dieper, dan trekt hij ze eruit om de schade te inspecteren. Zodra de punten er 
weer uit zijn begint het weer te bewegen. Het lijkt alsof het helemaal geen schade heeft opgelopen! 
 
“Hak ze uit elkaar!” roept Hope, “Niks anders werkt!” 
 
Sheler heeft hetzelfde ontdekt. Haar sterkste stafaanval lijkt ook amper effect te hebben gehad. Ze vermoedt dat ze 
een bot heeft beschadigd, maar dat is lang niet genoeg. 
 
De zombies schuifelen dichter bij en graaien naar de barbaren. Vieze klauwen worden met geweld gepareerd maar ze 
merken er niets va en proberen geduldig opnieuw. 
 
Darmtrekker, het draakachtig beest, volgt achter Tin-a-Tin en valt haar, samen met zijn baas, aan. De behendige 
halfling weet ze allebei te ontwijken en roept om steun van haar vrienden. Hope heeft zich inmiddels tussen de 
gewonde zombie en het podium geplaatst, en hakt het in tweeën! Zijn grote bijl vliegt door het midden van de ondode 
en hij leunt naar voren. Stukjes bot en vlees spetteren Rowyn, en ze kijkt snel achter zich. Haar ogen vliegen open en 
ze moet de grote bijl haastig ontwijken! Tin-a-Tin pakt haar kans en steekt Rowyn met haar dolk. Haar leren broek 
beschermt de dievenbaas van ernstige schade, maar toch komt er wat door. Bloed begint door de opengesneden 
broek te sijpelen en Rowyn focust haar aandacht weer op de halfling. 
 
“Bitch!” 
 
****************************** 
 
Templeton laat een schild vallen, trekt zijn zwaard en hakt op een zombie in. Naast hem duikt Sheler tussen Hope z’n 
benen. Ze rolt en springt op het podium achter Rowyn Kellani. De druïde maakt een vuist en concentreert, dan slaat 
op Rowyn haar rug met haar open hand. De Lotusbaas schrikt en springt opzij, maar te laat! Gouden ijskristallen 
vormen op haar rug en trekken in! Rowyn beweegt nu iets minder behendig en schudt haar armen snel. Het lijkt niet 
te helpen en ze kijk de drie avonturiers boos aan.  
 
“Mag ik u voorstellen aan mijn vrienden?” lacht Tin-a-Tin. 
 
Met de barbaren weg moet Bohairic het alleen opnemen tegen drie aanschuifelende zombies. Hij pakt een glazen fles, 
duimt het kurkje eruit en slikt de inhoud naar binnen. Meteen krijgt hij een bruine, schorsachtige korst op zijn gezicht 
en handen. Samen met zijn mage armour moet hij nu bijna onkwetsbaar zijn! De zombies slagen er alle drie niet in om 
de wizard te pakken en hij zucht, opgelucht. 
 
Rowyn kijkt naar het groeiende aantal avonturiers in de buurt van het podium en springt eraf! Ze rent achter de 
zombies en valt Bohairic aan bij de deur, maar zelfs zij komt niet door zijn beschermlagen heen. Darmtrekker volgt 
haar met een sprong en een sprint en weet de wapens van iedereen in de buurt te ontwijken. 
 
Terwijl Hope nog een zombie neerhaalt probeert Sheler de dieven te bereiken. Zombieklauwen komen van alle kanten 
op haar af maar ze kunnen haar toch niet tegenhouden. Bebloed glipt ze vrij en ze weet Darmtrekker vast te pakken 
aan zijn staart! Alweer vormen gouden ijskristallen waar zij haar vingers zet, en ook deze hebben een vertragend 
effect op de vijand. 
 
Tin-a-Tin rent voorzichtig maar onverstoord tussen de uit balans geraakte zombies en staat naast Sheler. Ze kijkt 
Rowyn aan en vraagt,  
“Wanneer je dood bent, mag ik je rapier?” 
 
Rowyn antwoordt met een aantal sisgeluiden, maar bijna iedereen schijnt de taal van de draken te kennen!  
 
“Darmtrekker! De deur! Nu!” 
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Het draakje stopt met aanvallen en holt naar de gesloten deur. Hij trekt het open, draait razendsnel weer om, en hapt 
richting de twee halflings als een in het nauw gedreven wolf. Rowyn maakt een aantal snelle bewegingen, mompelt 
iets, en rent op ongelofelijke snelheid door de deur weg! 
 
****************************** 
 
Templeton, Sheler en Tin-a-Tin gaan achter haar aan, terwijl Hope en Bohairic met de zombies en de draakachtige 
moeten afrekenen. Om het gezellig te houden haalt Bohairic een sleutel uit zijn jaszak en wappert hij met deze in de 
richting van de deur. Net voordat de deur dichtslaat vliegt er een pijl door de deurgang heen! Het raakt niets en van 
achter de deur komt Tin haar stem,  
 
“Shit!” 
 
Hope springt tussen de zombies in en hakt er op los. Bohairic sist weer in de drakentaal tegen Darmtrekker. 
 
“Draakje, je kop komt eraf! Ben je wel een draak? Ben je soms in de verf gevallen, wannabe?” 
 
****************************** 
 
In de kamer ernaast ligt een stapel poppen op de vloer – deze hebben geen jassen of kettingen en lijken haastig naar 
binnen te zijn gegooid. Rowyn is al door een volgende deur gerend en Templeton en Sheler hebben haar om de hoek 
weer getroffen. De druïde probeert haar weer te raken met haar gouden ijs en krijgt een prik met het rapier als dank. 
Rowyn kan de verkleumende kracht van het ijs ook tegenhouden. Ze knipoogt tegen de twee avonturiers, stapt naar 
achteren de wc in, en trekt een deur voor haar open, om de deur als dekking te gebruiken. Wat volgt had niemand 
kunnen verwachten! 
 
Uit de kamer springt een rhagodessa! Achter de enorme tanden lijkt het alsof het een halsband om heeft, en een 
ketting ratelt terwijl het aankomt! In één sprong komt het in de gang voor Templeton en één van de vreselijke 
tentakels pakt hem vast. Hij wordt bijna omvergetrokken door het krachtige beest en het weet hem ook met zijn flinke 
slagtanden te bijten! De tandjes en hoorntjes aan het uiteinde van de tentakel graven in zijn vlees en laten niet los! 
 
Opeens is het een heel andere strijd geworden! In het klein gangetje moet Templeton zijn lange zwaard laten vallen, 
en hij probeert hij zijn korte Tethyr-zwaard uit de schede te trekken. Tegelijk moet hij het zoekende tweede tentakel 
ontwijken, en de enorme tanden! Sheler wurmt zich tussen de muur en het insect in en slaat op het hoofd van het 
beest met haar staf, op zoek naar ogen of belangrijke onderdelen. Ze slaat wel een aantal keer raak, maar komt niet 
erg ver door de dikke chitinebepantsering.  
 
Tin-a-Tin komt om de hoek en stopt; ze probeert het tafereel te snappen.  
 
“Poot, poot, tentakel, barbaar, tanden, poten, druïde. Dat lijkt in orde – waar is die Lotuskreng?” 
 
Twee, vier, twaalf ogen kijken haar geschokt aan wanneer ze over iedereen heen springt en de deur vóór de wc begint 
te beklimmen. 
 
****************************** 
 
Bij de zombies hebben Hope en Bohairic de handen vol. Zolang hij de zombies op afstand kan houden heeft Hope geen 
problemen, maar ze schrikken niet van zijn bijl weg en blijven dichterbij komen. Steeds weer komen klauwen door zijn 
verdediging heen, en bloed druipt nu uit diepe sneden op zijn rug en borstkas. En elke keer dat hij geraakt is, worden 
zijn bewegingen trager en zijn overlevingskansen kleiner. 
 
“RAAAARGH!”  
 
Hij raapt genoeg kracht bij elkaar om een zombie van sleutelbeen tot heup in tweeën te hakken, en tegelijk de andere 
drie van zich weg te schudden! Uit puur reflex, kijkt hij ze pisnijdig aan. Ze blijven aankomen. 
 
“WEG! Vuile kadavers! Ik … ik TURN je!” 
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Goddelijke interventie blijft uitgesloten, en hij zet zich weer schrap voor hun aanvallen. 
 
Bij Bohairic gaat het beter – Darmtrekker en de tovenaar kijken elkaar aan, rechts van de laatste drie ondoden en de 
bebloede barbaar. De tovenaar heeft amper spreuken over en probeert het gemene beest met zijn staf bewusteloos 
te slaan. Het ontwijkt hem makkelijk en springt voor zijn hoofd! Met een flits komt zijn bek door de mage armour 
heen maar zijn tanden blijven in het laagje schors kleven. Het spuugt houtscherven op de vloer en begint de tovenaar 
al sissend te cirkelen. 
 
“Verf? VERF? Gore AAP!” 
 
****************************** 
 
Tin-a-Tin neemt een stapje achteruit en springt op de deur af. Ze is klein maar zeer behendig, en al snel hangt ze van 
de bovenste rand van de deur. Ze kijkt tussen de deur en plafond naar binnen in maar ziet … niets. Achter haar roepen 
Templeton en Sheler om hulp maar ze moet eerst zien of Rowyn zich stiekem onzichtbaar klaarmaakt voor een aanval. 
Haar ogen vallen op een klein toverdrankflesje op de vloer maar dat zegt ook niet genoeg. Ze denkt na. 
 
Achter haar trekt de rhagodessa Templeton weer bijna omver. De tanden openen wijd, wijder, en happen weer op 
hem in. Bloed sproeit uit nieuwe, diepe wonden en hij vecht nu om in leven te blijven. Hij duwt zich omhoog met 
krachtige benen en neemt het beest met hem mee. Terwijl de poten van de grond zijn steekt zijn zwaard in de minder 
beschermde onderkant, en hard! Het schreeuwt als een stoomketel en schopt tegen hem aan totdat hij moet loslaten. 
De scherpe tentakels blijven in hem vastgeklemd, en hij begint zich ernstige zorgen te maken!  
 
Sheler blijft op het ding hameren met haar staf maar heeft óf de ruimte óf de kracht er niet voor om het te 
beschadigen. 
 
****************************** 
 
Hope vecht tegen de zombieaanval met al zijn kracht. Hij duwt weer één weg, verdrijft een ander even met een 
kopstoot, en hakt op een derde in. Ze blijven aankomen.  
 
Van links rinkelt iets en hij bukt onder een bloederige klauw. Vóór hem een rinkel en een flits oranje – alweer komt 
een harlekijnenmouw met een bloedige klauw op hem af. Achter hem rinkelt weer iets; hij kan er niet snel genoeg bij! 
Eerst voelt hij een scherpe pijn in zijn onderrug, en dan alleen maar warmte daar. Hete druppels vallen op zijn kuiten 
… zijn kuiten? Hij voelt de matten met zijn knieën en weet dat hij niet meer staat. Een koude hand pakt hem in de buik 
en knijpt; klauwen graven voor zijn darmen; een andere hand heeft zijn haar vast en trekt; het doet geen pijn. Alles 
wordt zwart. 
 
****************************** 
 
“Ze is onzichtbaar” zegt Tin-a-Tin. 
 
“TIN!” 
 
Ze kijkt over haar schouder en omlaag. Sheler hamert op de bepantserde kop van de rhagodessa terwijl Templeton 
met één hand de enorme tanden van zijn buik weghoudt. Het leek alsof het beest de sterker van de twee was – het 
had acht poten op de grond en een intuïtief meesterschap van het hefboomprincipe. Het duwt omhoog met de 
achterste poten en de kaak van het ding slaat de arm van de Genasi uit de weg. Hij zakt op de grond en richt zijn 
zwaard op het kletterende hoofd voor een laatste aanval.  
 
Van de andere kamer horen ze Bohairic schreeuwen! 
 
“PANIEK!” 
 
Sheler beukt met hernieuwde kracht op het beest in, haar gezicht rood, haar armen constant in beweging. De 
rhagodessa hurkt vóór Templeton en trekt hem naar voren met zijn grijper. Bloed stroomt van waar de hoornen en 
tanden in zijn zij vastzitten en het beest maakt zich klaar om te springen. Tin pakt haar kans!  
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Ze draait snel om, duwt haar voeten tegen de deur en gaat met één arm achter haar aan de rand van de deur hangen. 
Met haar vrije hand pakt ze één van haar laatste pijlen en ze gooit het met al haar kracht op het hoofd van het beest 
af. De loodzware punt doorboort het hoofd van het beest tussen twee van de ogen in en het schreeuwt in woede! Een 
oorverdovende schreeuw dat plotseling stopt. De poten vouwen één voor één op en de enorme kaak klettert op de 
vloer. 
 
De Genasi haalt de tentakel voorzichtig van zijn zij en gooit het op de grond. Hij schudt zijn hoofd, en staat op. 
 
****************************** 
 
Zodra de grote barbaar de vloer raakt roept Bohairic om hulp. 
 
“PANIEK!” 
 
Hij keert bewust zijn rug tegen Darmtrekker en haalt links en rechts zombies van zijn vriend weg. Hij laat zijn rugtas op 
de grond vallen, gaat op de knieën naast Hope en trekt de rugtas open. Haastig haalt hij een verband te voorschijn, 
één van de magische verbanden van de grotten onder Papegaai Eiland. Zodra hij het op de grootste van de wonden 
legt kan hij alleen verbaasd toekijken wanneer het verband zichzelf vastplakt aan de wond. De bloeding stolt meteen! 
 
KRAAK! Een knellende pijn vult zijn hoofd en Bohairic ziet sterren! Hij draait haastig om en ziet Darmtrekker achter 
hem staan, bezig stukjes hout uit zijn mond te schrapen met zijn voorpoot. Van alle kanten proberen de zombies hem 
te pakken maar ze komen niet door zijn spreuk heen. 
 
“Oh, die dappere salamander, die raakt ook eens wat,” zegt de jonge tovenaar, “als ze de andere kant op kijken!” 
 
Darmtrekker sist weer, boos, en maakt zich klaar om weer te springen. De zombies omsingelen hem van achteren en 
dan komt er een mooi geluid. De deurkruk gaat naar beneden en de deur wordt weer opengegooid. Templeton komt 
terug, achter het draakje. Zijn zwaard vliegt op het groene hoofd af maar het beestje duikt makkelijk uit de weg. 
Bohairic negeert de graaiende klauwen van de zombies, pakt zijn staf, en slaat op de rug van het draakje in!  
 
Het beest rolt met de klap, springt overeind, en lanceert zichzelf op de tovenaar af! De gemene tanden komen weer 
door zijn defensies heen, en sluiten om zijn keel. Alweer redt de schorslaag zijn leven. Het beestje kijkt van Bohairic 
naar Templeton en terug, maakt alsof het gaat aanvallen, en rent door de deur heen! 
 
****************************** 
 
Tin-a-Tin hangt aan de deur en blijft naar binnen kijken. Nog steeds geen teken van beweging, nog steeds geen zacht 
geluidje. Teleurgesteld laat ze zich weer naar beneden vallen. Sheler staat middenin de volgende kamer, stil en alert. 
Ze legt haar vinger op haar lippen en Tin sluipt naar haar toe.  
 
“Misschien komt ze terug.” fluistert Sheler. 
 
Voordat Tin haar kan antwoorden stormt Darmtrekker de kamer binnen! Tin trekt haar eigen zwaard weer en de twee 
halflings omsingelen het beest. Darmtrekker kijkt ze allebei aan en maakt zijn keuze. Hij pakt Sheler bij de schouder 
met zijn tanden en schudt haar. Botten kraken en bloed welt waar hij haar vast heeft. De kleine druïde zakt bleekjes 
weg, en hangt slap uit zijn bek. Hij schudt haar los en roept, in de gewone mensentaal! 
 
“Rowyn! Waar ben je?” 
 
****************************** 
 
Templeton denkt na. Aan de ene kant ligt Hope, bewusteloos, en probeert een gewonde tovenaar het op te nemen 
tegen drie ondoden. Aan de andere kant zijn twee halflings en het gemene draakje. Hij maakt zijn keuze en rent weer 
de kamer uit. 
 
De rinkelende poppen zwermen nog steeds om Bohairic, wanhopig op zoek naar een opening in zijn beschermlagen. 
Steeds op het laatste moment kaatsen de klauwen van zijn magie af. Hij kijkt geschokt wanneer de Genasi wegrent en 
pakt een toverstokje van zijn riem af.  
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“Ik hoop dat er nog genoeg kracht nog in zit!” 
 
******************************  
 
Darmtrekker, de felldrake rogue krijgt geen antwoord en weet dat hij er alleen voor staat. Rowyn moest weg en hij 
nam het haar niet kwalijk. Nu moest hij zijn rol spelen; voor het voortbestaan van de Lotus moest hij tijd winnen voor 
haar ontsnapping, of haar vijanden uit de weg ruimen. 
 
******************************  
 
Bohairic kijkt de drie zombies aan en maakt zich klaar. Achter hem komt Templeton’s stem en hij voelt meteen weer 
opgelucht. 
 
“Naar rechts!” roept de Genasi, en Bohairic stapt opzij. De barbaar stormt naar binnen en haalt uit met zijn grote 
zwaard! Hij had het opgehaald bij de rhagodessa! 
 
Het zwaard legt de zombie open en het gaat neer. Een magic missile van het toverstokje slaat op het hoofd van een 
tweede, beschadigde, zombie in, en ook deze zakt in elkaar! Nu was het twee tegen één. 
 
Templeton valt de laatste zombie aan en hakt het bijna in tweeën! Een magische pijl van Bohairic klaart de klus en 
Templeton rent meteen de kamer uit, richting de halflings. 
 
De tovenaar kijkt de gewonde Hope aan twijfelachtig. Na het gedoe met weglopen om opgeknapt te worden wist hij 
even niet het beste koers.  
 
“Beter boos dan dood, hè?” 
 
Hij pakt een potion en brengt het tot Hope zijn lippen. Zodra het vloeistof weg is en vóór de barbaar wakker wordt 
rent hij achter Templeton aan. 
 
******************************  
 
Sheler ligt te bloeden op de vloer en Tin-a-Tin en Darmtrekker cirkelen elkaar. Razend snel duikt het draakje onder Tin 
haar zwaard en pakt hij haar been vast in zijn mond! Ze trekt het weg voordat hij door kan bijten, maar zijn scherpe 
tanden laten hun sporen achter. Bloed begint haar laars te vullen en ze haalt reflexief uit. Het punt van haar zwaard 
raakt de terugtrekkende draak en laat een rode lijn achter op zijn flank. Ze laat het draakje blijven cirkelen totdat ze 
voor Sheler kan staan, dan stopt ze.  
 
Templeton komt binnen en valt meteen aan. Het klein draakje weet op tijd weg te springen en kijkt de twee aan. 
Alweer moet hij kiezen, en zijn vijanden zien er even gewond uit. De grote zou hem niet zo makkelijk ontwijken; hij 
springt op Templeton af! Voor de tweede keer in dertig seconden krijgt hij de keel niet! Toch weet hij flink in de 
schouder van de grote barbaar te bijten, en ook deze vijand kan zijn tanden niet aan. Bloedend valt de Genasi op de 
vloer.  
 
******************************  
 
Hope wordt wakker met een zoete kaneelsmaak in zijn mond.  
 
“Healing, zeker! Bah!” 
 
Overal liggen uit elkaar gehakte zombies, en van verderop komen de geluiden van een gevecht. Hij pakt zijn bijl met 
één hand vast en staat op. Met zijn andere hand pakt hij een flesje rum en hij giet een slok achter de potion aan. Hij 
verlaat de dojo op zoek naar ruzie. 
 
Bohairic vindt zijn vrienden en merkt hoe ernstig de situatie is. Op de grond liggen twee van zijn vrienden, en een 
zwaar gewonde Tin-a-Tin probeert het draakje uit de weg van de bewusteloze avonturiers te houden. Van achter hem 
komen spuuggeluiden en rennende voetstappen. Hij trekt de aandacht van de felldrake. 
 
“Stomme salamander, jij gaat eraan!” 
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Hope zijn hand pakt de deurpost vast en hij explodeert de kamer binnen! Hij spuugt naar potion smakende rum op 
Darmtrekker uit en hakt met zijn bijl er achteraan. Het draakje ziet zijn dood in de ogen van de barbaar en hoopt dat 
hij genoeg heeft gedaan.  
 
In zijn hoofd zegt hij nog "Vlucht, meesteres! Vlug!" maar de woorden halen zijn mond niet. 
 
******************************  
 
Bohairic en Tin kijken elkaar aan en ze laten allebei een enorme zucht uit. Hope komt tussen ze in staan. 
 
“Bedankt dat je me m’n leven redde, maar ik heb liever dat je het niet weer zo doet. Ik wil er niet op ingaan, maar die 
magie is mijn ding niet. Misschien vertel ik je wel een andere keer, maar nu zeg ik alleen dat ik een andere pad volg. 
Beleefder kan ik het niet zeggen.” 
 
Bohairic opent zijn mond, en doet het weer dicht. Hij knikt instemmend en kijkt naar het groene lijk.  
 
“Wat zeiden we? De kop eraf, hè?” 
 
Tin-a-Tin pakt haar zwaard en gaat aan de slag terwijl Bohairic zich bezighoudt met het opknappen van de anderen. 
Wanneer ze wakker worden ligt er een plas bloed bij de nek van het onthoofde draakje. Tin loopt terug, met een 
bloedige lap stof in haar handen. Ze veegt de bloed van haar vingers en gooit het doekje op het dode beest. 
 
“Waar …?” zegt Hope. 
“De troon.” zegt de spellthief. 
 
******************************  
 
De vijf kijken rond. In de noordwest hoek zit een ijzeren ring vast in de vloer en in de buurt van de ring liggen donkere 
keutels. Voor de rest is de kamer leeg. Tin luistert door de deur aan de overkant en neemt een kijkje.  
 
“Interessant! Kom eens kijken!” 
 
Een zeskantige tafel staat in het midden van de kamer, met zes stoelen er omheen. Aan de noordelijke muur hangt 
een grote kaart van de stad, met tientallen rode, blauwe en gouden vlaggetjes in.  
Aan de zuidelijke muur hangt een groot leisteen met een gouden griffel aan een touw ernaast. Op het leisteen staat 
een lijst met scheepsnamen en piernummers. Naast de namen staat of het schip betaald heeft, of een datum en het 
woord ‘gat’. Linksonder staat het berichtje “Ixits betalen deze week!” en rechtsboven in een ingegraven vakje staan de 
namen Hope, Bohairic, Tin-a-Tin, Templeton en Sheler. Daaronder wordt vermeld “VANTHUS! REGEL DIT! NU!” 
 
Bohairic begint de locaties van de vlaggen op te schrijven, en haalt de rest bij om plekken te identificeren. Een blauwe 
vlag steekt uit de Kellani villa en een rode uit Huis Islaran. Een aantal van de Wachtposten hebben blauwe vlaggen, en 
die van Sunrise en Shadowshore hebben ook gouden vlaggen. De Wachtposten in de Champion’s buurt heeft een rode 
vlag, en ook die van Cudgel buurt. The Thayan Ambassade heeft een blauw en een gouden vlag, de Chultan 
Handelscompagnie ook. Andere blauwe vlaggen zijn in Huis Dracktus, de Hal van de Preparateurgilde (hierboven), en 
de Walvisvaardergilde. Deze had ook goud. Andere rode vlaggen waren de Kerk van de Kolkende Furie, de Tempel van 
Anachtyr, Huis Lidu en de Tempel van Lathander. Huis Vanderboren heeft een gouden vlag. 
 
******************************  
 
Tin is alweer aan het luisteren en probeert de volgende deur. De anderen schrikken en fluisteren dat ze terugkomt, 
maar ze glipt er doorheen en verdwijnt! Templeton haalt de deur wijd open en ze zien Tin-a-Tin verderop met nog een 
deur bezig. 
 
“Stomme halfling! Straks hebben we weer ruzie op ons dak!” fluistert de Genasi. 
 
“Er is niemand, hoor!” roept Tin-a-Tin vrolijk van het eind van de gang. 
 
Ze heeft de deur al open en doet het snel dicht. Iedereen trekt wapens en de halfling rent terug naar de rest. 
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“Het stinkt daar!” 
 
Ze lacht en pakt Hope en Templeton bij de hand vast.  
 
“Kom maar kijken – het is verder leeg, hoor!” 
 
De vijf lopen de lage gang af en kijken in de volgende kamer. Het stinkt naar de dood en onderaan de muren hangen 
zes paren vieze enkelboeien. Uit de andere deur steekt een goedkope dolk, gebruikt om een velletje papier aan de 
deur vast te prikken. Op het papiertje staat het woord “PRIVE”.  
 
“Wat staat daar?” zegt Tin, “‘INTERESSANT - KOM BINNEN’, volgens mij”.  
 
Ze controleert snel de muren en de deur. 
 
“Ik hoor ook niks – zullen we?” 
 
******************************  
 
Voordat iemand haar kan tegenhouden is Tin al door de deur heen geglipt. 
 
Bohairic zucht. “Het kan mij niets meer schelen of er meer vijanden zijn of niet, als we maar straks weggaan! Laten we 
het maar afmaken!” 
 
Hij trekt de deur verder open en kijkt. 
 
“Netjes!” 
 
De gang achter de deur heeft behang en tapijt! Lila en witte strepen bedekken de muren, mooi gecomplimenteerd 
met een paars tapijt.  
 
“Paars? Dure smaak!” 
 
De groep loopt de gang in en treft Tin-a-Tin snel. Ze staat tussen twee open deuren in – links is een betegelde 
badkamer met een enorm bad middenin de kamer. Twee paarse badjassen hangen aan de muur, beide met een 
gouden, geborduurde draak aan op de rug. Wierrook branders staan in de hoeken en op de rand van het bad is een 
gouden kuipje met zeep in. 
 
“Allemachtig! Toen wij onderin die vieze grotten waren, lag zij gewoon in bad!” zegt Tin, verontwaardigd. “Nou, even 
kijken wat voor mooi spul hier allemaal ligt, dan Vanthus opsporen, dan weg!” 
 
“Ik verwacht niet dat we de heer Vanderboren zullen treffen” zegt Bohairic, “Ik bedoel, we hebben net de baas gezien 
en hij heeft haar niet geholpen. Hij is, wat, nummer twéé in de organisatie? Ik denk niet dat hij haar zou laten 
stikken!” 
 
“Hij liet die Penkus wel stikken,” zegt Templeton, “misschien wil hij ook baas worden.” 
 
“Nou, ik denk het in ieder geval niet. We hadden hem al gevonden.” 
 
“Volgens mij is dit haar kant en de andere kant is van Vanthus” zegt Tin-a-Tin, “Als we geen aanwijzingen vinden, zoek 
ik hem daar op!” 
 
“Allemachtig nog een keer, meisje!” roept Hope vanuit het kantoor, moet je dit nou zien! 
 
Naast het luxe kantoor is een nog mooiere slaapkamer, met dik tapijt, lichtgroene muren en een kristallen 
kroonluchter! Tientallen kaarsen verlichten het enorm hemelbed met zijden bekleding! Naast het bed ligt een stapel 
zijden kussens, gekroond met een geknaagd kluifje. Naast het bed is een mahoniehouten toilettafel met allerlei glazen 
flesjes op. Ook op de vloer ligt een aantal kledingstukken; niet alleen mooie dameskleding maar ook overhemden en 
broeken van een man. 
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“Belachelijk!” zegt Sheler, “Dit heeft niemand nodig! Een droog plekje slaapt al lekker – dit is … een schande!” 
 
“Ik kan zo gaan liggen, hoor” zegt Hope, en hij springt op het bed. 
 
“Niet met je laarzen!” schreeuwt Tin-a-Tin, “Je bent écht een barbaar!” 
 
“Over bedden gesproken, als wij hier snel klaar zijn, ligt Shakira nog in haar bed.” zegt Templeton. 
 
******************************  
 
Ze lopen terug het kantoor in en beginnen de kamer te doorzoeken. Het kantoor is zo rijkelijk voorzien van duur 
meubilair dat het bijna ordinair is! De muren hebben gips op en zijn lichtpaars geschilderd. Zilveren lantaarns hangen 
aan de muren als verlichting. Een grote plank vult de noordelijke muur en heeft boeken, standbeeldjes, opgezette 
dieren, een kristallen bal en twee kistjes op. De oostelijke muur heeft dezelfde schilderij van Sasserine Haven als in de 
oefenruimte, maar dan ’s nachts. In de hoek staan twee stoelen en een tafel met fruit en flesjes wijn op. Zuid staat 
een kast en de slaapkamer deur. 
 
De boeken zijn goedkope avontuurverhalen en erotica, Bohairic vind ze niks. De standbeelden zijn echter meer waard, 
een albast beeld van een succubus is 2 of 300 goudstukken waard, een onyx beeld van een displacer beast iets minder, 
en een zilveren eenhoorn wel 500. De opgezette dieren zijn allemaal kleine, gevaarlijke beestjes; spinnen, een cobra, 
een stirge en een soort rat met hoorntjes. De twee kistjes hebben kettingen en oorbellen in, ook in totaal in de buurt 
van 500gp waard. De klerenkast heeft een aantal mooie jurken en een prachtige zijden nachtjapon met edelstenen er 
opgenaaid. Deze is ook misschien 400gp waard. 
 
In de slaapkamer wordt het erg interessant. Er zijn 24 flessen parfum. Twintig zijn niet echt speciaal, misschien 10gp 
voor elk. De laatst vier zijn zeer speciaal. Drie komen van Sigil, een beroemde stad in een andere plane – die zijn 
misschien 150gp per fles waard. De laatste heet Shendilavri en is nog meer bijzonder. Deze moet alchemisch 
onderzocht worden. 
 
Onder de matras vindt Hope een pakje brieven met een roze strikje om. Brieven van Vanthus aan Rowyn! Snel 
doorbladerend, het lijkt als of de meeste ‘gewone’ liefdesbrieven zijn, maar wel grof. Een aantal zijn anders, en 
schokkend! 
 
En dan komt Tin-a-Tin met het hoogtepunt van de avond – een geheime deur! Traps weet ze te omzeilen, en in een 
geheime inbouwkast staan twee grote kisten. Binnen de eerste zijn tientallen kunstwerken, standbeelden, edelstenen 
en schilderijen! Allemaal gestolen, natuurlijk – sommige hebben nog steeds familiewapens op. Binnen de tweede zijn 
zakken vol goudstukken en edelstenen, zakken met de Vanderboren familiewapen op! 
 
Alles wordt naar het water geslepen, waar Templeton snel een boot regelt. Inmiddels heeft Bohairic de belangrijkste 
stukken uit de brieven gevonden. 
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Terwijl Bohairic de brieven doorneemt wordt alles wat kostbaar lijkt (en niet overduidelijk gestolen) in de tassen 
gepropt. Iedereen is er mee eens dat de kunstschatten terug moeten naar de oorspronkelijke eigenaren, en dat het 
Vanderboren geld bij Lavinia hoort. Ze beslissen om de Wacht in te lichten, maar halen ook de helft van Lavinia haar 
geld uit de zakjes voor het geval dat ook de Wacht onbetrouwbaar zijn. 
 
Bohairic leest de belangrijkste stukken vanuit de brieven voor, en iedereen is geschokt. Misschien niet verrast, maar 
wel geschokt. 
 
“Dus, we gaan naar Krakenbaai.” 
“Lijkt me duidelijk” 
“Eerst even slapen, hè?” 
 
Tin vraagt of alles nu in orde is wat betreft het inladen van de verdiende buit. Dan gaat ze via de winkel naar buiten op 
zoek naar de Wacht. Ze kent zowel eerlijke als oneerlijke officieren en gelukkig treft ze Wachtkapitein Willem Aldevein 
binnen tien minuten. Ze legt uit wat ze allemaal gevonden hebben, wat voor waardevolle dingen ze ontdekt hebben, 
en het feit dat niet alles opgeruimd en uitgerooid is. Met twee sergeanten en 10 mannen komen ze terug om de boel 
in handen te nemen. Ze nemen de kunstschatten en het geld dankbaar in beslag en laten iedereen hun verhaal 
vertellen. Nadat ze de naam ‘Kellani’ horen worden ze voorzichtiger met het opschrijven. Daarna worden de officieren 
naar de slaapkamer geleid waar nog steeds acht of negen dieven vastgebonden liggen. De rhagodessa in de buurt 
hamert op de deur maar niemand laat het vrij. De party zijn gevraagd of ze willen helpen met het afmaken van het 
beest maar raden de Wacht aan om Zelkarune’s Horns erbij te betrekken. Willem spreekt met Tin af om morgen even 
te overleggen, en te bedanken voor de tip. Dan gaat hij aan de slag met het oprollen van de rest van de dieven. 
 
De groep gaat daarna eerst naar het park om de ixitxachitl’s te bevrijden en daarna begraven ze Penkus. Uiteindelijk 
wordt het tijd om te slapen. 

28 Ches, 1375 … Mijn ouders zijn zwak geworden. Het kan mij geen reet schelen of ze iets vermoeden, schatje. 
Met het geld van jou had ik meer dan genoeg om de Wacht, de Havenwacht en de bemanning af te betalen. Ze 
hebben vrolijk geholpen met het laden van de vaten! Ik heb natuurlijk niets gezegd over wat erin zat – ze hadden 
het vast niet leuk gevonden als ze wisten hoeveel Alchemist’s Fire we in de ruim van vader z’n nieuw speelgoed 
hadden geladen. Ik zal het schip goed in de gaten houden om zeker te zijn dat het vuur de klus klaart. Ik zie je 
een paar dagen dus niet – hou je bed voor me warm, hè? 
 
3 Tarsakh, 1375 … Ongelofelijk! Ja, ze is wel de oudste maar ze weet helemaal niks van het leven! De eerste helft 
van haar kindertijd heeft ze alleen servetjes gevouwen en viool gespeeld! Dan weet je hoe gek mijn ouders 
waren – dat ze alles aan zo’n sukkel zouden laten. Whatever.  
Ze zal waarschijnlijk het huis nodig hebben om er van te leven. Zo vreselijk is ze niet, ik geef het toe… als ik 
eerlijk ben mis ik onze tijd samen. Denk je dat ze zich bij de Lotus zou aansluiten? Vast niet. En een tweede 
Vanderboren tragedie zou wel héél verdacht zijn. Nee, ik moet er genoegen mee nemen met wat er in de kluis 
ligt.  
 
11 Mirtul, 1375 … Ik wens alleen dat ik hun gezichten had kunnen zien, draakje, toen ze die gesloten luik hadden 
gevonden! En wat daaronder lag! Lavinia komt nergens als ze zulke idioten blijft huren. Ik vraag me af of ze 
Penkus al gevonden hebben? Hopelijk gingen ze niet te snel dood. In ieder geval – tijd voor het echte werk. Hel 
wacht voor niemand, hè, toch? Brissa is in de andere kamer – zich opmaken voor vanavond – ik moet dus snel 
zijn. Herinner je nog wat ze me laatst vertelde? Over die piraten die vermoedelijk uit Kraken’s Cove smokkelden? 
Blijkt dat het geen bullshit was – ze zullen deze week aankomen met een hele dure lading! Ik neem haar mee en 
dan lul ik maar wat tegen die piraatjes - dat we ons bij hen willen aansluiten of zo. Wanneer ze ons accepteren 
en het niet verwachten zullen mijn mannen hun schepen in de fik zetten. Dan gewoon de buit uit het water 
vissen zodra die eikels dood zijn. Het zal meer dan compenseren voor wat we kwijt waren omdat Lavinia alles 
heeft geërfd. Ja, hoor, – mensen in boten verbranden – de beste manier ooit om aan geld te komen! Ik had het 
jaren geleden moeten bedenken!  
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Deel 1: 24.10.2007: “Een Helse boswandeling” 
’s Ochtends wordt iedereen wakker in zijn of haar eigen bed, behalve misschien Hope en Templeton, die een laatst 
biertje gingen halen vóór het slapen gaan.  
 
De dag lijkt druk te worden – snel boodschappen halen en dan weg! Ze verzamelen net voor middag bij Huis 
Vanderboren en vragen om Lavinia. Kora ontvangt ze en leidt de groep naar de binnenplaats waar een nieuwe, witte 
tafel onder een parasol staat. Lavinia blijkt boven te zijn, aan het trainen met haar nieuwe schermmeester.  
 
Kora heeft al limonade gemaakt en zelfs Sheler geniet van een verfrissend drankje in de middagzon. Lavinia rent het 
gebouw uit in een wit pakje, met een schermmasker nog steeds om. Ze haalt haar masker af en schudt haar nat blond 
haar los, lachend. Ze steekt het puntje van een zilveren rapier in de grond en loopt naar de tafel toe. 
 
“Wat een werk! Maar wel leuk. Hebben jullie nieuws?”  
 
Ze houdt haar hand omhoog dat ze niets zeggen, haalt even adem en begint opnieuw. 
 
“Sorry – hoe is het met jullie? Hope had ik gisteren even gezien maar hij kon me toen niet zo veel vertellen. Hoe staat 
het nu?” 
 
Ze haalt natte haar van haar gezicht en neemt plaats. Kora had haar glas al ingeschonken – met extra ijsklontjes! 
 
Iedereen begint tegelijk te vertellen en ze moeten allemaal lachen. Langzamerhand komt het verhaal naar buiten en 
Lavinia lijkt zwaar onder de indruk. 
 
“Twintig of dertig dieven – onder de straten? Wat vreselijk! En Rowyn Kellani ook? Ik heb haar nooit gemogen. Haar 
moeder is ook zo’n kreng. En ondoden? En een tovenaar? En reuzeninsecten? Allemachtig! Shaundakul laat mij de 
juiste weg kiezen, dat ik die dingen niet tegenkom.” Ze beweegt haar vingers alsof ze lopende benen zijn, van beneden 
naar boven toe. 
 
Een bel rinkelt bij de poort en Kora haast er naartoe. Ze komt terug met een rol papyrus en vertelt Tin-a-Tin dat ze 
bezoek heeft. Terwijl Lavinia de rol opent en leest gaat Tin-a-Tin naar de poort toe, waar ze een moe, vrolijke 
Wachtkapitein treft. Hij vertelt haar wat er nog gebeurd is, en hoe blij de Dageraad zijn met het oprollen van de Lotus. 
Hij wordt waarschijnlijk majoor, wat een nieuw huis betekent, en ook geen nachtdienst meer! Als dank overhandigt 
hij, met een knipoog, een zwaar pakket.  
 
Zodra ze terug is, staat Lavinia op. 
 
“Beste … jullie groep heeft nog geen naam, hè? De Dageraad heeft van jullie acties gehoord en wil jullie eren met een 
banket. Het zal plaatsvinden in Kasteel Teraknian over drie dagen! Ik hoop dat jullie allemaal goede kleren hebben! 
Ah, wat maakt het uit – jullie zijn helden! Blijkbaar hadden die Lotus kostbare spullen geroofd van de helft van de 
adelfamilies in de stad! Zoiets gaat niet onopgemerkt – ze willen allemaal jullie inspecteren! En eren, natuurlijk, maar 
voornamelijk inspecteren. Nieuwe spelers in de stad zijn altijd interessant – wees op je hoede.” 
 
“We waren het bijna vergeten!” zegt Bohairic, en hij maakt een gebaar dat iedereen de rugzak leeghaalt.  
 
Zakken vol geld met de Vanderboren wapen op komen op tafel en de jonge vrouw kijkt ze verbaast aan.  
 
“Meer! Ik had het nog niet gezegd – de Wacht had al een grote kist teruggebracht vanochtend! Die eikel had nog niet 
alles weggegeven – geweldig! Ik ben jullie heel erg dankbaar. Met dit, en het geld dat binnensijpelt van families die 
mijn ouders wat schuldig waren kan ik de familie weer opbouwen. Jullie hebben een bonus verdiend! Een … een 
duizend goudstukken voor iedereen!” 
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Sheler leek al niet zo comfortabel met het nieuws van een feest, en nu is ze helemaal van slag. 
 
“Euh, mevrouw Vanderboren, ik heb dit allemaal niet nodig. Misschien kunt u iets organiseren voor de armen van de 
stad met mijn salaris, en mijn bonus?” 
 
“Lieve Sheler, noem mij alsjeblieft Lavinia! Ik zal je iets organiseren om er van trots te zijn! Eten, drinken, medisch hulp 
– alles! Ik heb nog een aantal pakhuizen, ik zal één leeghalen en openstellen voor al die mensen die hulp nodig 
hebben. Ze kunnen komen en gaan, en slapen en eten, dat zij ook baat hebben bij het oprollen van die dievengilde!  
 
Maar…jij komt wél naar het feest! Het kan mij niets schelen of je wel of niet in een mooie jurk komt, maar je hoort er 
te zijn. Als je het niet voor jezelf doet, en ook niet voor mij of je vrienden – doe het voor mijn ouders, die ook 
Shaundakul aanboden. Laat zien dat er nog steeds mensen zijn die, samen met een Vanderboren, de goede weg 
wijzen voor anderen. Afgesproken?” 
 
Sheler weet niets meer dan ja te knikken. 
 
Tin vertelt wat ze van de Wacht heeft gehoord – ze hadden Kersh Reftun gevonden, vermomd als gevangene. Hij wist 
twee officiers te vermoorden voordat hij zelf neergehaald was. Verder was er een schijnbeeldige muur met een 
enorme krokodil los erachter, wat voor de nodige ophef zorgde. Ook dit beest heeft twee van de Wacht omgebracht. 
Verder hadden ze een aantal gevangenen bevrijd, en één kobold chef/gifbrouwer gevangen genomen. Van het verhaal 
klinkt het alsof er nog maar drie of vier grote kamers waren, en een heleboel tunnel. 
 
“We hadden niet te veel gemist – twee gevechten en bijna geen loot! Valt mee! En ik kreeg ook een cadeau! Die doe ik 
later open.” zegt Tin, blij. 
 
“Ja” zegt Bohairic, “dat was het goede nieuws.” 
 
Voorzichtig vertellen ze Lavinia hoe haar broer verantwoordelijk was voor de dood van haar ouders en ze blijkt sterker 
te zijn dan ze hadden verwacht. Haar opdracht blijft onveranderd – als hij gevangen wordt moet hij hier berecht 
worden. Als dat niet kan moet hij met zijn leven boeten. 
 
“Als hij mij aanvalt, hak ik hem in mootjes!” zegt Templeton, opgewonden. 
 
“Hak? De fik erin!” zegt Lavinia, nu woedend.  
 
De bel aan de poort rinkelt weer – bezoek voor Sheler! De druïde loopt naar de poort toe en treft een jongen met 
blote voeten en een lendendoek. Hij gaat op één knie wanneer hij haar ziet maar ze haalt hem meteen weer omhoog. 
 
“Mevrouw Sheler…” 
“Gewoon Sheler, hoor, en wie ben jij?” 
“Gregor, freule … sorry … mevrouw, ik bedoel …. We hebben die man gezien!” 
Sheler wordt héél attent. “Wie, Vanthus?” 
 
“Ja, mevr… Sheler! U zei om uit te kijken en ik ben er achtergekomen dat hij een vriendin had, in de Azuur. Ik ben 
gisteren gaan kijken en zag hem toevallig, met een vrouw lopen. Ze had donker haar en waren aan het giechelen en 
zo. Ze roeiden weg de Haven in, vanaf een pier bij het gebouw van de Havenmeester. Waar ze heen gingen kon ik niet 
zien, maar er waren wel lichten in de Haven, van schepen mevrouw!” 
 
“Gregor – dankjewel, ik zal dit niet vergeten.” 
“Ik zal niet vergeten dat ik gisteren vlees at!” 
 
De jongen rent weer de straat op en Sheler licht de party in. Hij is al onderweg naar die Krakenbaai, lijkt het. 
 
“Hij moet er eerst komen, dan op die piraten wachten, die piraten ompraten, en dan nog zijn akelig kunstje doen met 
vuur. Jullie hebben tijd voor het feest – zoiets mis je toch niet? Het is in ieder geval belangrijker dan mijn broer.” zegt 
Lavinia. 
 
Bohairic en Tin-a-Tin knikken instemmend, Hope zegt iets over gratis drank en Templeton mompelt iets over kleren 
kopen voor Shakira. 
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******************************  
 
De volgende dagen zijn gevuld met het verkopen van een bootvol buit en het bestellen van interessante en 
fantastische voorwerpen.  
 
Bohairic krijgt verhalen te horen over een oproepbaar magische hamer, en passeert een dag in de Cudgel buurt bij de 
Tempel van Moradin op Main Street. De dwergen kunnen niet tegen een grote zak met geld, en afspraken worden 
gemaakt.  
 
Templeton passeert een middag in de Champion’s buurt en pendelt tussen de Trophy Hunter, the Gladiator’s Best en 
Spells for Swords op zoek naar iets speciaals. De keuze is moeilijk maar uiteindelijk neemt hij een schild bedekt in 
oranjebruin manticoreleer, waaruit grote, zwarte spiesen steken.  
 
Hope blijft ook in de Champion’s buurt, waar hij twee dagen lang de boogmaker Vildivar het leven zuur maakt. 
Uiteindelijk loopt Hope weg met een 7 voet lang, asymmetrische composietboog, een yumi, gemaakt uit gelamineerde 
mahoniebamboe, buffelleer en ebbenhout. In een waterdicht zakje heeft hij zijden pezen, van het web van een of 
ander reuzenspin uit het oerwoud! Hij heeft ook een hoofd vol instructies over hoe hij voor de boog moet zorgen – 
blijkbaar kan het ‘moe’ worden. 
 
Tin-a-Tin zoekt de hele stad af voor magische laarzen, en uiteindelijk is zij ook helemaal blij met een tweedehands 
paar van Glittermane – een half-draak gnoom met een winkel in de Handelsbuurt.  
 
Sheler houdt zich hierbuiten en gaat aan de slag bij Lavinia haar pakhuis, op Gold Street, tegenover de Tempel van 
Shaundakul. Ze coördineert het werk en geeft geld uit in zo’n manier dat iedereen zijn best doet en eerlijke prijzen 
vraagt. Binnen twee dagen opent er een inloopcentrum met bedden voor daklozen, gratis eten, en medische zorg. 
Vissers, bakkers, slagers en andere beroepen zonder gildes denken er over na om opleidingen aan te bieden aan deze 
kansloze mensen – en alles voor een paar duizend goudstukken! 
 
******************************  
 
Op het laatste moment heeft iedereen zijn of haar netste kleding aangetrokken en is de party op tijd bij Lavinia haar 
huis verzameld. Een koets neemt ze naar het pontje richting Kasteel Teraknian. Het pontje en het kasteel zijn bedekt 
met lantaarns en slingers – die waren al klaar voor het festival over een week, maar zijn nu vroeg opgehangen ter ere 
van de groep.  
 
De afgelopen dagen zijn er een aantal vergaderingen van de Dageraad geweest, waarbij zowel de Dracktus als de 
Kellani familie’s merkbaar afwezig waren. Een onderzoek is begonnen binnen de Wacht – op zoek naar corruptie en 
Lotusaanhangers. Ook bij de Walvisvaardergilde en de Chultan Handelscompagnie zijn er arrestaties gepleegd, horen 
ze tijdens het eten. 
 
Voordat het dansen begint worden ze met zijn vijven op het podium geroepen, waar ieder lid van de Dageraad de 
hand van ieder partylid schudt. Daarna krijgen ze allemaal een medaille – de Torenspits van Sasserine, de hoogste 
decoratie mogelijk voor iemand niet in dienst!  
Op de medaille is afgebeeld de Rode Torenspits op de begraafplaats van de stichter van de stad. 
 
“Mooi!” zeggen Hope en Templeton tegelijk. “Hoef ik nooit weer mijn eigen bier te kopen!” 
 
******************************  
 
De volgende ochtend, kater of geen kater, verzamelt iedereen in de achterkamer van de Inner Labyrinth. 
Boodschappenlijsten worden uitgedeeld (eten, drinken, een boot) en er wordt afgesproken bij de Haven.  
 
Ze verzamelen bij de Haven in de buurt van Huis Islaran. Sheler probeert een visser te overtuigen hen naar de 
Krakenbaai te brengen. Zelfs met behulp van haar nieuwe medaille en de argumenten van de anderen, wil niemand 
daarheen varen. Ten eerste is het een beruchte piratenoord, ten tweede zijn er gevaarlijke riffen, en dan is er 
natuurlijk (misschien) nog altijd die Kraken. 
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Het wordt dan óf vijf dagen door de moeras lopen, of een eigen boot kopen. Een halfuur later hebben ze een grote 
oorlogskano met een soort zijspan en een driehoekig zeil gekocht. Met de wind mee is deze zeker twee keer zo snel 
als een roeiboot. Een rooster wordt opgesteld voor roeien, de wind werkt soms ook mee en ze blijven binnen zicht van 
de kust. De tweede avond doen ze rustig aan en ze komen volgens schema met de zonsopgang aan in de baai. 
 
Het plan is om ergens buiten de riffen de boot op het strand aan te leggen, en het laatste stukje te lopen. Dat moet 
sowieso gebeuren, maar met de dageraad komt een ander probleem.  
 
Terwijl het bootje naar het strand vaart ziet eerst Templeton, en langzamerhand de rest, vreemde dingen op het 
water drijven. Hij zwemt er even snel naartoe en stopt op wat hem een veilige afstand lijkt – opgeschuurde vissen 
drijven uit de baai met het tij. Niet alleen vissen – zeehonden, een dolfijn, een haai, zelfs kwallen drijven dood, 
verminkt en opgeschuurd de baai uit. Bloederige stukken vlees botsen tegen de kano en Bohairic inspecteert ze eerst 
met een aantal spreuken. Gif vindt hij niet, maar wanneer hij magie detecteert valt hij bijna uit de kano!  
 
“Moeder Mulhorand!”  
 
Alles lijkt magisch! Het water, de kust, zelfs de lucht heeft een lichte spoor van magie. Iets is hier gebeurd, iets recents 
en van bijna ongekende omvang en kracht. De stukjes vis lijken gewoon dode vissen te zijn en hij haalt er een stukje 
aan boord. Inspectie van dichterbij geeft geen aanwijzingen – het is gebeten, geklauwd en uiteen gerukt. Zelfs de 
bijtwonden zijn onregelmatig – verschillende maten en vormen van tanden tegelijk? Bizar. 
 
Met meer licht wordt een kolom zwarte rook zichtbaar in het zuiden, een paar kilometer verderop. 
 
“Daar moeten we dus zijn,” zegt Bohairic, “en het lijkt alsof Vanthus al bezig is.” 
 
“Zou hij dit gedaan hebben?” zegt Hope. 
 
“Lavinia heeft nooit gezegd dat hij een tovenaar was, en dit is volgens mij op het randje van wat mogelijk is voor een 
mens. Als hij zo krachtig was, had hij de hele stad kunnen overnemen! Dan had hij geen olie nodig om een schip te 
verbranden. Ik weet het niet, en ik haat het als ik iets niet weet.” 
 
De tovenaar schudt zijn hoofd en bladert door zijn aantekeningen over de regio – uit een aantal boeken bij elkaar 
geraapt in de afgelopen dagen.  
 
“Zoiets is hier ook nooit gebeurd. Ik heb meer informatie nodig.” 
 
“Dat krijg je straks!” roept Templeton, “Haal dit ding het strand op!” 
 
Samen halen ze de kano uit de golven en op het strand. Sheler wijst een veilige afstand uit, waar het hoogtij niet komt, 
en iedereen maakt zich klaar. 
 
Boven schreeuwen meeuwen, maar uit pijn en woede. Iets verderop vechten een vogel of acht met elkaar! 
 
“Die vogels kloppen niet!” zegt Sheler, en inderdaad, elk vogel lijkt anders dan de rest, maar ze zijn te ver weg om het 
beter te kunnen zien. 
 
“Ik wil een spreukje op iedereen casten, als niemand bezwaar heeft. Het laat mij een soort mentaal waarschuwing 
geven.” zegt Bohairic. Iedereen behalve Hope stemt ermee akkoord. 
 
Aan de rand van het strand treffen ze meer dode dieren aan, ook met grof geweld afgemaakt. Ze beginnen met lopen 
en moeten vaak om een verminkt lijk heenlopen.  
 
Een halve kilometer verder horen ze iets brullen – in woede of in pijn. Sheler moet kijken. Een wild varken vecht tegen 
een aantal wilde slangen; slangen met gaten in hun vel waaruit hoornen gegroeid zijn. Bloed sijpelt nog van de gaten – 
alsof de hoornen er net uitgebarsten zijn. Pus ligt rond open wonden aan de slangen, en één heeft een tweede kop … 
gekregen? Een kop met tanden als een hond! 
 
Het varken bloedt van meerdere plekken maar weet even te ontsnappen. Het rent dieper het bos in, en alle slangen 
volgen het achteraan. 
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“Dit gedrag slaat nergens op. Om maar te zwijgen over hoe ze eruitzien!” zegt Sheler. 
 
Steeds weer komen ze afgeslachte dieren tegen; het lijkt alsof het hele gebied gek is geworden. Op een gegeven 
moment raast een hele, kleine muis op hen af en Bohairic vangt het in een glazen potje. Het beweegt ontzettend snel, 
heeft open wonden en hoornen uit de ruggengraat en het hoofd. Een spreuk van Bohairic toont weer magie overal, 
zelfs in de lucht, maar op het beestje kan hij nog een licht spoor van transmutatiemagie onderscheiden. 
 
“Niet geheel onverwacht, maar toch interessant om het te bevestigen.”  
 
Hij maakt weer aantekeningen en doet het dopje op de glazen pot. Het knaagdiertje probeert zijn hand te bijten door 
het glas heen.  
 
“Hmmm, luchtdicht, ook bijna geluidsdicht, en nog geen verandering. Interessant.” Hij maakt het dopje los en, met 
een cantrip, laat hij het van ze wegvliegen. Op een veilige afstand laat hij het diertje los en haalt hij het potje terug. 
Sporen van bloed en pus blijven aan de binnenkant van het potje en hij bewaart het, dicht, voor later onderzoek. 
  
Overal liggen lijken, gemangeld en veranderd. Apen, vogels, slangen, alles ligt dood op de grond en in de bomen. Bijna 
alles wat nog leeft is wild en agressief, alleen bezig met het aanvallen van andere dieren. Alleen de insecten lijken nog 
steeds normaal te zijn. 
 
Met een knal kaatst een vijg van één van Templeton zijn schilden af! Een aantal wilde apen kijken de party aan vanuit 
een boom. Allemaal hebben ze hoornachtige botgroeisels uit hun lijven steken, vergrote tanden, open wonden met 
pus eruit lekken en extralange klauwen. Ze blijven aanvallen met fruit en de party neemt een aantal stappen terug. 
 
De apen springen op de grond en lopen op de groep af. Iedereen blijft achteruit lopen maar de apen volgen, 
schreeuwend met woede. 
 
“Misschien kunnen we beter rennen?” zegt Tin-a-Tin, “Het zijn maar aapjes maar ze zijn toch besmet?” 
 
Ze draaien zich om en beginnen te rennen. Met een goede snelheid trekken ze naar het strand terug, maar achter hen 
komen de woedend geluidjes steeds dichterbij. 
 
“Ze halen ons in!” 
“Dat kan toch niet!” 
 
“Er zit niks anders op – we moeten ze snel afmaken!” 
 
Bohairic stopt plotseling en draait zich om.  
 
“Dit zal ze stoppen!” 
 
Hij zwaait met een stukje kristal en wijst richting de mekkerende beesten. Een muur van bewegende kleuren 
verschijnt in de lucht recht voor de apen, en ze rennen er direct doorheen.  
 
“Dat kan niet – het zijn geen ondoden of zo?” 
 
“Laat mij eens!” roept Tin-a-Tin.  
 
Ze strooit een snufje zand in de lucht en spreekt een spreuk uit, ook met geen enkel effect. 
 
“Shit!” roept Tin. 
 
“Dat had ik je kunnen vertellen!” schreeuwt Bohairic tegen de spellthief. 
 
“Dat had je moeten doen!” brult Tin terug. 
 
“PAS OP!” roept Sheler, “HIER KOMEN ZE!” 
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De druïde mompelt snel haar eigen spreuk en haar handen veranderen in de klauwen van een beest. Lichtvoetig rent 
ze terug naar de twee tovenaren.  
 
De twee vechters liepen vooruit en waren bij het eerste geroep van Bohairic gestopt. Ze hadden hun wapens 
getrokken en waren bijna terug toen de eerste dieren op de groep afstormden.  
 
De beesten half renden, half klauterden over de grond. Kermend en mekkerend springen ze op de twee tovenaren af, 
bloed en pus lekken uit hun monden en ze probeerden de twee te beklimmen, gericht op hun gezichten! 
 
Bohairic probeert een aap weg te slaan maar het bukt onder zijn staf. Templeton onderschept het beest en spietst het 
op zijn schild. De punt van de spies komt uit de rug van de bezetene aap en het schreeuwt, laaiend. Het had al dood 
moeten zijn, maar razendsnel pakt het de spies vast en het gooit zichzelf eraf! Het valt op de grond en, schreeuwend, 
springt het op Templeton! Tin weet het in de lucht te raken maar het vlees van de aap blijkt te taai voor haar wapen! 
De klauwen van de aap pakken Templeton zijn jack vast en binnen een halve seconde bijt het in zijn nek! Het bukt 
achter hem en hangt aan zijn rug waar hij het niet kan pakken. De Genasi schreeuwt, verbaasd!  
 
“De wond brandt! Gif!” 
 
De andere apen vallen aan! Met poten en klauwen en botsporen beklimmen ze de party. Één pakt Tin en bijt haar in 
de arm. Een tweede weet Templeton op het laatst te weren en het blijft op de grond tussen zijn voeten. Hij schopt het 
weg en het springt even weg. Twee vallen Bohairic aan en beide beklimmen hem snel. Één bijt hem in het hoofd en de 
andere komt niet door zijn kleren heen. 
 
“Haal ze weg!” 
 
“HOPE! IEMAND!” 
 
“Rotbeest! Af!” 
 
Tin gooit het aapje op de grond en voordat het weer rechtop staat heeft ze een spreukje af. Lange klauwen van 
schaduw verschijnen waar haar handen waren en wanneer het aapje weer springt, pakt ze het in de klauwen vast. 
 
Templeton pakt het aapje van zijn nek af, smijt het op de grond, en doorboort het weer met zijn schild. Het beest brult 
in pijn of woede en bijt in zijn been! Meteen daarna lijkt het alsof het beest openbarst! Groene, bijtende vloeistof 
bedekt de Genasi en de grond om zich heen. Van het aapje is er geen spoor meer te zien, maar op zijn schoenen, 
broek en benen zijn schroeiplekken van het stof. 
 
“Wat de? Wat is hier verdomme aan de hand?” 
 
“Auw! Verdomme! Da’s zuur!” 
 
“Wat zijn dit voor dingen?” 
 
De Genasi slaat op een andere aap in maar het punt van zijn wapen komt niet eens door de huid van het beest. 
 
“Alleen magische wapens werken!” 
 
“Shit!” 
 
Sheler pakt het aapje van Bohairic met haar klauwen en laat flinke snijwonden achter. Gouden ijs vormt op de wonden 
maar het aapje trekt er niets van aan. Ook deze had dood moeten zijn, maar het wurmt zich naar de andere kant van 
de druïde weg en bijt de tovenaar weer. 
 
Bohairic heeft de aanvalspatronen van de apen in de gaten gehad en zag iets interessants. 
 
“Ze blijven apen ergens van binnen! Maak een schijnbeweging en dan pas aanvallen – ze schrikken toch!” 
 
Hij stapt achteruit en spreekt een beschermspreuk uit, net op tijd om een aanval te weren. 
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De apen vallen weer aan en een chaotische mêlee ontstaat. Iedereen probeert de beesten van zichzelf en van de 
anderen af te slaan, en de apen vallen steeds met alle woede aan. Bohairic en Templeton bloeden van meerdere 
wonden, terwijl Sheler en Hope hun best doen hun kameraden te beschermen. 
 
Tin-a-Tin heeft nog steeds één aap in haar klauwen vast en ze houdt het in een soort schaduwkooi vast. Ze haalt het 
dichterbij, dan gooit het met al haar kracht de lucht in. Het weet haar bijna te bijten voordat het weggeworpen is! 
Wanneer het terugvalt op de grond hoort iedereen de kleine botten breken. Tin kijkt met open mond hoe het op 
kapotte benen weer richting de spellthief klautert! Ze moet bijna overgeven van de knarsende gebroken botten. 
 
Sheler pakt het gewonde aapje op Bohairic weer met haar gloeiende klauwen en snijdt het open. Het probeert één 
laatste aanval op Bohairic en explodeert in een wolk zuur! De tovenaar weet het zuur te ontwijken maar Sheler wordt 
zelf verbrand. 
 
Tin pakt haar aanvaller weer vast in de klauwen en gooit het weer een meter of vijftien de lucht in! Deze keer barst 
het als een meloen, en het zuur raakt gelukkig niemand. 
 
Templeton probeert het aapje van zijn rug af te krijgen maar het weet hem steeds te ontwijken. Steeds weer bukt het 
van zijn handen weg en steeds weer krabbelt het omhoog om hem te bijten. Uiteindelijk krijgt hij te pakken, en Sheler 
mept het lijkje op tijd weg, voordat iemand verbrand wordt. 
 
Uiteindelijk zijn er geen apen meer in leven, en de plassen zuur veranderen over een minuut of twee in droog, groen 
stof. 
 
******************************  
 
Na een moment rust laat iedereen zich, met of zonder wapengekletter, op de grond zakken. Tin haalt haar rugzak eraf 
en pakt een lapje stof – ze kijkt naar de zee, schudt haar hoofd, en haalt een waterfles uit de rugzak. 
 
“Je weet het nooit!” 
 
Met schoon water maakt ze haar wonden schoon, en dan gooit ze het lapje weg. 
 
“Gadver! Gore beesten!” 
 
Een kilometer verderop is de rookkolom dikker en zwarter geworden. 
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Deel 2: 07.11.2007: “Kraken Cove” 
 
De party loopt het laatste stukje met een groeiend gevoel dat er iets vreselijk mis is. Dat er iets mis is weet iedereen, 
maar dit is een knoop in de maag.  
 
Levende, normale dieren zijn niet meer te zien - er zijn alleen kapotgescheurde lijken, plaatsen met groene stof, en 
wilde, veranderde beesten die ontweken moeten worden. Voorzichtig zorgen Sheler en Tin er voor dat de party niet te 
dicht bij deze laatste in de buurt komen. 
 
Ze lopen ook steeds bergopwaarts en op een gegeven moment is de rand van de bomen in zicht, met daarachter een 
grote kolom zwarte rook. De geur van brandende olie mengt met de zoute geur van de zee en met de warmte van de 
zon op de rug kruipt de party naar voren toe. Het is nu duidelijk dat ze op de rand van een klif uit zullen komen, en dat 
de baai daaronder ligt. 
 
De compagnie liep naar de rand van het klif en kregen hun eerste zicht op Kraken Cove, veertig voet onder hen. Wat 
ze zagen was zowel verschrikkelijk als tragisch. Een hels vuur brandde op de oppervlakte van de baai. Een aantal 
schepen, onder andere een klein tweemaster karveel, een lange bark en iets wat vroeger een schoener had kunnen 
zijn, waren allemaal in brand. Verder uit lag een driemaster karveel, nog steeds onbeschadigd maar ook leeg. Een 
glimmend olievlek op het water brandde ook; het geheel leek een muur van hout en vuur. De hitte kwam in golven 
naar boven toe, en het gebrul van de brandende maalstroom mengde met de vermorzelende surf zodat geen andere 
geluiden van beneden hoorbaar waren. Door openingen in de rook was er af en toe beweging waarneembaar op het 
strand. Iets leefde nog. 
 
Een aantal planken in het klif vormden een soort loopbrug naar beneden. Het was oud en glad maar zou misschien 
nog lang genoeg heel blijven. Het klif zelf leek brokkelig, maar klimbaar, voor diegene die het aandurfde.  
 
“Ik durf het wel aan” zegt Tin, “maar niet zonder reddingsmiddelen!” 
 
Hope liet zijn rugzak op de grond zakken en maakte de lussen touw los van de onderkant.  
 
“Dit moet wel lang genoeg zijn, meisje.” 
 
Met het touw aan haar riem vastgemaakt ging Tin-a-Tin voorzichtig via de planken naar beneden, terwijl Hope langs 
het klif liep. Veilig op het strand keek Tin om haar heen. Met een hand voor haar gezicht tegen de hitte zag ze een tien 
voet brede opening in het noordwest klif, en noordoost een aantal planken, dat als loopbrug dienden over een soort 
vijver die gevuld was met het tij. Daarachter zag ze een tweede opening in het klif. Het strand was bedekt met lijken, 
lichaamsdelen en, af en toe, plaatsen met groene stof. Opengebroken kisten en kratten lagen overal verstrooid samen 
met kapotte kooien van bamboe en wapperende lappen zijde. De hoeveelheid plassen bloed en stukjes bot die overal 
lagen maakten duidelijk dat hier een vreselijke veldslag plaats had gevonden. Veel van de lijken misten stukken vlees, 
of hadden opengebroken, leeggezogen botten. Het aantal slachtoffers was schrikwekkend; bijna twintig mensen lagen 
hier dood. 
 
Met het naderende tij en de gevaarlijke riffen schudden de brandende schepen steeds harden heen en weer. Via het 
touw komt Templeton makkelijk naar beneden, en achter hem komt Bohairic. Hij glijdt bijna uit maar weet zich te 
redden en ook hij komt veilig op het strand terecht. Sheler redt het ook makkelijk en dan is Hope aan de beurt. 
Halverwege glijdt hij uit en hij grijpt voor de rotswand, tevergeefs! Hij glijdt het water in net als het ankertouw van de 
karveel knapt! De barbaar duikt onder het water en, ondanks zijn zware uitrusting, weet hij het strand te bereiken. 
Achter hem wordt de karveel tegen de loopbrug gesmeten! Planken en stukken mast belanden in de zee en het schip 
dwarrelt, al zinkend, naar de open zee. 
 
Als Hope op het strand loopt zijn de anderen al bezig met het doorzoeken van het slagveld. Binnen een paar minuten 
is het duidelijk dat die smokkelaren goeie zaken deden. Helaas is bijna alles geruïneerd door het gevecht of het water. 
Een porseleinen servies lijkt het aanspoelen te hebben overleefd maar verder is er niet zo veel te bergen. 
 
Uit de mond van de grot horen ze stemmen, en voetstappen!  
 
“Yar! Ik hoorde iets! Ik zweer het je!” 
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“Vers vlees, ik durf te wedden!” 
 
Hope pakte zijn boog en vloekte. Hij hoopte dat het water geen schade had verricht aan de dure pees, hij had slechts 
drie meer in het waterdicht zakje! De rest van de groep renden zo stil mogelijk naar de kliffen en drukten zich tegen 
de rotsen. Tin zwaaide met haar handen en fluisterde, om een afleidend geluidje te maken, maar de drie figuren 
hadden Hope al gezien. 
 
Ooit waren het mannen, maar nu…? Hun huid was grijs en hing los, hun armen en benen leken ook veel te buigzaam 
en bewegelijk om natuurlijk te zijn. Lege ogen in overbodige hoofden, tentakels en uitgroeiende stukken bot waren 
eng, maar het ergste waren de monden. Diepe grotten met een landschap aan scherpe tanden hadden één duidelijke 
taak – het openscheuren van vlees en bot. Vreemd genoeg droegen ze allemaal nog het kleren van zeemannen en elk 
had een scimitar in één hand vast! Met boze, beestachtige kreten renden ze alle drie op Hope af! 
 
******************************  
 
De voormalige piraten stormen op Hope af, al tandenknarsend en kwijlend.  
 
“Bloedworst gegeten?” vraagt Hope. 
 
Hij gooit zijn boog op de grond en rukt zijn bijl uit de draagriemen met een grijns.  
 
“Bring it on, shark boy!” 
 
Zodra ze gepasseerd zijn springen zijn vrienden in actie. Ze rennen meteen achter de misantropen aan; Tin-a-Tin kan 
met haar nieuwe laarzen behoorlijk snel rennen, Sheler die kon al bizar snel rennen, en Templeton is gewoon heel erg 
fit. Alle drie vallen de ziedende piraten van achteren aan, terwijl Hope in hun gezichten uithaalt! 
 
Zijn bijl hamert op het gezicht van de middelste piraat in en Hope twijfelt even. Heel even. Het lijkt alsof zijn bijl er 
weer af zou kaatsen, maar hij blijkt sterk genoeg om toch wel schade te verrichten. Het bloederige bekje krijgt een 
spleet in het midden en hangt in vier stukken! Hij moet bijna kotsen van het walgelijk gezicht, maar gevechtsreflexen 
nemen het over en hij ontwijkt het wapperende tandvlees wanneer de piraat hem probeert te bijten. De andere twee 
komen ook niet bij hem in de buurt, met tanden noch zwaarden. De lessen van de afgelopen week zijn goed geleerd! 
 
Een loshangend hoofd op de piraat links schreeuwt een waarschuwing en die tegenstander weet op het laatste 
moment een aanstormende Templeton te ontwijken. Sheler bespringt de middelste en haalt uit met haar 
beestklauwen. Één bijt diep genoeg om schade te verrichten en ijs vormt in de wonden. Met een gil schudt de piraat 
het ijs weer los voordat het kan intrekken. Tentakels zwaaien om de halfling heen, zoekend. Tin-a-Tin verschijnt rechts 
en steekt die piraat in de rug, hard! Ze inspecteert de schade, schudt haar hoofd en springt achteruit, buiten bereik. 
 
Bohairic gooit een zilveren bol omhoog en roept één woord. 
 
“Moradin!” 
 
Rood licht straalt uit robijnen in de bol en het verandert in een roodgloeiende hamer, bijna een meter lang. Het hangt 
in de lucht even, dan vliegt op de dichtstbijzijnde piraat af. Het slaat op hem in en iedereen hoort zijn ribben breken. 
De hamer danst weer weg en de piraat kijkt snel om zich heen.  
 
Het laatst wat hij ziet is de grote bijl van Hope, die de klus klaart. Zijn hele lijf smelt, veranderend in een groen 
vloeistof. Als laatste verandert zijn hoofd, die maakt een laatste aanval op Hope. De tanden komen niet eens in de 
buurt voordat alles gesmolten is. Sporen zuur blijven achter op het heft van de bijl en op de armen van Hope, die de 
brandwonden aan zijn handen negeert. Zijn bijl vliegt uit de druipende vorm, die nog even de vorm van een mens 
heeft, en komt tot stilstand in de nek van een tweede piraat. Ook deze wordt bijna onthoofd, maar het negeert de 
ongelofelijke schade en probeert weer aan te vallen. Met een zacht geluidje komt de spies van Templeton zijn schild 
door zijn borstkas heen, en ook deze piraat barst open in een zuurwolk! Alweer komt er een woeste bijtaanval, maar 
weer tevergeefs. Sheler krijgt brandschade van al het zuur en rent uit de weg. 
 
“Jullie grote jongens hebben de situatie in hand!” 
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De magische hamer en de dolk van Tin-a-Tin halen de laatste neer en iedereen is op tijd met het ontwijken van de 
tanden en het zuur. Bohairic, bewust van de tijdsduur op zijn magische hamer, loopt snel naar binnen, gevolgd door 
de rest van de groep. Hope wast snel zijn armen en bijl af en haalt ze snel in. 
 
******************************  
 
De grot blijkt een lange tunnel te zijn, met gladde, natte muren en stalactieten aan het plafond. Zand ligt op de vloer 
verstrooid, om het lopen minder verraderlijk te maken. Dertig of veertig voet verderop splitst de passage en daar 
hangt een goedkope lantaarn. Diep van binnen komen verontrustende geluiden; huilen, schreeuwen, mekkeren, alsof 
ze middenin een verwaarloosd gekkenhuis zijn beland. 
 
Zodra hun ogen aan het licht gewend raken, zien ze dat de gang niet zo kaal is als op eerste gezicht. Stukjes vlees en 
grote vlekken bloed besmeuren de muren en vloer, en diepe krassen zijn zichtbaar in de muren. De veldslag van het 
strand was ook hier gevochten, en misschien wordt het nog steeds gevochten. Naast het gemekker van achter in de 
grotten komen ook geluiden van metaal op metaal, en maniakaal gelach.  
 
Bohairic kan niet goed inschatten vanuit welke richting de geluiden het luidst zijn en gaat naar links. Na dertig of zo 
stappen opent de tunnel in een grot dat waarschijnlijk als messhal diende. De lange tafels liggen op één na 
versplinterd op de vloer, lijken liggen overal door de kamer verspreid, in verschillende stadia van ontleden en 
consumptie. Aan de enige tafel zitten twee van de misvormde piraten, die met hongerige blikken naar de zuidwest 
hoek staren. Daar, in een kleine keuken, staat een derde mutant met koksmuts en een bloederige schort aan. Met een 
groot slagersmes bewerkt hij het lichaam van een slachtoffer. 
 
Hij aarzelt geen moment en stuurde de vliegende hamer op een van de ‘gasten’ af. Zodra zijn wapen wegvliegt rent 
Templeton achter het aan. Op volle snelheid rent hij op de kok af en de punten van zijn schild doorboort de gestoorde 
slager! Bloed spuugt uit de mond van de kok als hij van de vloer wordt getild en Templeton wacht op het zuur. Tot zijn 
verbazing duwt de kok zich schreeuwend van het schild af. Woedend haalt hij met mes en tanden uit naar de Genasi 
maar hij kan de bekwame vechter niet raken. 
 
Sheler en Tin-a-Tin rennen de kamer ook in en beide vallen de nog zittende gasten aan. Achter hen heeft Hope zijn 
yumi vast en hij schiet ook op één van de gasten. De pijl dringt moeilijk zijn veranderde huid binnen en Tin-a-Tin heeft 
ook moeite met schade doen. Alleen de magische klauwen van Sheler laten grote wonden achter en alweer kan de 
piraat succesvol tegen het verlammende ijs vechten. 
 
De gasten proberen terug te slaan maar moeten eerst van tafel. Terwijl ze al struikelend van de stoelen afkomen 
worden ze van alle kanten aangevallen. In de hoek spietst Templeton de kok tegen de tafel, en zowel hij als het eten 
begint te roken van tientallen kleine brandwonden zodra de kok in zuur verandert. Hope loopt rustig naar binnen en 
bergt zijn boog op terwijl de halflings en de vliegende hamer het opnemen tegen de woeste horecaklanten.  
 
De magische klauwen van Sheler maken sushi van de voorste piraat en hij valt al smeltend naar achteren, op Tin-a-Tin. 
De spellthief moet bijna huilen van het brandend zuur en haar eigen aanval op de ander gast mislukt volledig. Met een 
stormloop maakt Templeton ook deze piraat van kant, en alweer krijgt Tin-a-Tin een volle lading zuur op haar af! 
 
Terwijl Tin haar wonden probeert te verzorgen met haar nieuwe toverstokje gaat Hope de volgende tunnel 
verkennen. Tin weet nog niet helemaal de magie te temmen en de genezende kracht komt gepaard met gevaarlijke 
stroomstoten – ze weet niet of ze moet huilen of lachen! 
Zodra ze klaar is loopt iedereen langzamerhand richting Hope, die een paar meter verderop de gang onderzoekt. 
 
********************** 
 
Boze ogen bekijken de compagnie vanuit de schaduwen boven. Daar hangt Navesh Wyvernsting verstopt, eens 
bootsman op de Gladde Aal maar nu iets heel anders. Zure kwijl druipt van de hoektanden in zijn misvormde mond als 
hij naar het warm vlees beneden kijkt. Op het juiste moment laat hij zich vallen. 
 
Hope schrikt wanneer iets op zijn rug landt en een kleine kukri in de holte achter zijn sleutelbeen steekt. 
 
“Kom eens hier, vleeszakje!” fluistert het in zijn oor, “Geef me een hap uit je lekker roze vlees!” 
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Het beestje springt van zijn rug af en landt zachtjes op de vloer, waar het tussen zijn benen in rent. Het lijkt een 
kruising tussen een vliegende eekhoorn en een gremlin, maar met boze, slimme ogen en lange, wrede klauwen. Open 
wonden op zijn rug waar ribben doorgegroeid zijn maakt het beeld compleet. Hij steekt zijn kukri omhoog maar prikt 
alleen in Hope z’n dij – de familiejuwelen blijven gelukkig heel! 
 
Achter Hope kijken Tin en Templeton verbaast naar Hope, die naar links en rechts hinkt. Dan zien ze het klein beestje, 
en ze komen meteen in actie.  
 
“Kom op, mensen! Hope wordt aangevallen!” 
 
Met Sheler achter hen hollen ze alle drie naar Hope toe. Het beestje probeert Hope weer te prikken en ze merken nu 
dat het nog steeds gouden pantoffels draagt. Het irreëel detail vindt Sheler blijkbaar zo vreemd dat ze minder goed op 
haar aanval let. Het beestje kan haar makkelijk ontwijken. Tin prikt het mormel wel maar haar dolk komt niet door de 
rubberige huid heen. Templeton heeft geen problemen en zijn stekelschild verricht vreselijke schade aan het beestje, 
dat een hard gil van pijn laat. Net wanneer Hope met zijn bijl het beestje probeert af te maken krijgt de gil een 
antwoord. 
 
******************************  
 
Aan het eind van de gang is er nog een grote ruimte, de grootste tot nog toe. Her en der hangen lantaarns van het 
plafond en overal hangen wapperende lappen zijde te drogen. Ongeveer honderd voet verderop staat een soort 
hagedis op twee poten. Met een oorverdovende brul komt het op Hope af. Binnen een paar seconden legt het de hele 
afstand af en dan springt het de lucht in. Alle ledematen eindigen in lange klauwen, en achter de poten zijn wrede, 
vlijmscherpe sikkelklauwen. Het pakt Hope met beide voorpoten vast en graaft met de sikkelklauwen op zijn buik in! 
De voorpoten laten diepe wonden in zijn schouders achter en de wrede klauwen in zijn buik laten nog ergere sporen 
achter. Voordat hij kan reageren, bijt het hem hard in de linkerschouder en dan schopt het zich weer van hem af. De 
grote barbaar wankelt maar staat nog, en de raptor kijkt hem met nieuw respect aan.  
 
“Lekker vlees!” roept Navesh, en hij steekt Hope weer met zijn kukri in de rug! Dit is echt te veel, en de barbaar zakt 
tot zijn knieën. 
 
Templeton springt over Hope heen en valt de raptor aan. Hij prikt met zijn schild en blijft tussen de bewusteloze Hope 
en het beest in. Sheler steekt het mormel neer en ontwijkt zijn laatste bijt maar dan barst het lijkje open in een plas 
zuur, wat vooral op de benen van Hope valt. De druïde kan alleen toekijken als het bijtend stof in zijn benen brandt. 
 
Bohairic loenst naar het gevecht en kiest één van zijn laatste offensieve spreuken. Een gloeiende bal vuur verschijnt op 
de grond naast de raptor en schroeit zijn grijze huid. In het licht van het vuur wordt het beest volledig zichtbaar. Het is 
net zo lang als Templeton, met een bek vol naaldachtige tanden. Zijn rug wemelt van tentakels, en uit sommige 
tentakels druipt gele pus. Zijn klauwen zijn langer dan natuurlijk en zowel zijn voor als zijn achterpoten lijken extra 
buigzaam en rubberig.  
 
Het brult weer en springt op Templeton af! De sikkelklauwen gaan weer voor de buik en laten grote scheurwonden 
achter. De Genasi moet zijn ogen dichtknijpen tegen de pijn terwijl het beest blijft aanvallen. De wrede tanden delven 
diep in zijn nek en schouder voordat hij het beest weg kan duwen! Hij spuugt bloed en pakt beide schilden vast. 
 
“Haal Hope weg! Snel! Dit hou ik niet lang vol!” 
 
Tin pakt Hope bij de voeten vast en trekt hem uit de weg. De raptor hapt naar Hope toe maar Templeton houdt hem 
tegen. Tin bekijkt haar grote vriend verbaasd. 
 
“Het bloeden is al gestopt!” 
 
Bohairic kijkt de raptor aan en denkt na, terwijl hij zijn vuurbal weer op het beest afstuurt.  
 
“Het blijft een reptiel! Verander het licht snel!” 
 
Templeton begrijpt hem onmiddellijk en gebruikt het metalen gedeelte van zijn schild om licht te doen flitsen in de 
ogen van het beest. Wanneer het moet knipperen, valt hij aan! Hij ziet Tin klaar en neemt een risico. 
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“”Kan jij het afleiden, Tin?” 
 
Tin springt voor hem en de Genasi stapt achteruit, met één hand al zoekend voor een potion aan zijn riem. 
 
De halfling springt heen en weer voor de raptor, haar enige doel het ontwijken van zijn scherpe klauwen. Op één 
klauw na weet ze de klauwen te mijden, maar die ene rake klap is haar bijna te veel! 
 
Sheler roept om Shaundakul en gooit een houtsplinter naar het beest toe. In de lucht verandert het splintertje in een 
grote speer en deze boort diep in de borst van de raptor! Het schreeuwt in pijn en glijdt bijna uit. Met één klauw trekt 
het de speer weer uit en het schudt zijn hoofd snel, verbaast dat het nog leeft! 
 
Met een gil valt het Tin-a-Tin weer aan, om door haar bij Sheler te komen. Terwijl de kleine halfling de woeste 
aanvallen ontwijkt krijgt de raptor het weer met de vuurbal te maken, en een magic missile van Bohairic zijn 
toverstok. Templeton drinkt een potion en pakt zijn schilden weer goed vast, klaar voor een alles of niets aanval. 
Sheler komt ook dichterbij, want ook zij moet het gevecht in om het beest te stoppen! Tin-a-Tin leidt het weer af en 
haar vrienden vallen voor de laatste keer aan. De schilden van Templeton komen niet door de dikke huid van de 
raptor, maar een magische klauw van Sheler vindt de buik van het beest en haalt het open! De grote beest verandert 
snel in een plas zuur en Tin-a-Tin wordt weer verbrand! Ook Sheler loopt een aantal brandwonden op voordat ze 
wegkomt. 
 
Middenin de tunnel gaat Tin op de grond zitten, en ze trekt meteen de genezende toverstok. 
 
******************************  
 
Tin heeft weer een love/hate relatie met het toverstokje maar uiteindelijk kan ze de schade repareren. Hope is 
inmiddels weer bijgekomen en staat met moeite weer op. Zijn getrokken gezicht is bijna grijs, maar de snijwonden zijn 
al gesloten. Niemand vraagt hoe dit werkt en Hope zegt het ook niet. 
 
Nu dat ze zich beter voelt gaat Tin weer rondsnuffelen. Middenin een het groen stof ligt een paar gouden pantoffels 
en twee oorbellen – alles wat overblijft van het mormel. Een spreukje laat haar zien dat die pantoffels magisch zijn en 
ze probeert meteen al de bekende trucjes van de kroegverhalen. Wonder boven wonderen slaagt ze er meteen in de 
pantoffels te identificeren – je kunt daarmee aan muren en het plafond lopen! Haar tas is niet goed genoeg dicht om 
het uitgebreid te proberen en ze heeft meer aan haar springlaarzen – ze geeft ze aan Bohairic. 
 
Templeton staat een beetje onrustig aan zijn arm te krabben. De raptor had hem daar flink gebeten maar de wonden 
zijn genezen.  
 
Tin verkent de enorme grot met de zijden. Ze leken meestal waardeloos, de meeste zaten onder het pus van waar de 
raptor langs ze had gelopen. Twee of drie zijn misschien nog te redden. Vier passages leiden van de grot vandaan; 
noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest. Zuidwest leidt naar het strand en zuidwest naar de grote ingang. Aan de 
noordkant staat een houtenkist met natte boeken er bovenop gelegd, open om te drogen. Ze zijn allemaal boeken 
over de natuur; dieren en planten van het Chult-oerwoud vooral. Daarnaast vindt ze een doosje met potions in. De 
helft van de flesjes zijn gebroken maar ze kan een aantal meenemen. Ze neemt een aantal boeken terug naar Bohairic 
en hoort verheven stemmen! 
 
“Blijf van me af, sukkels!”  
 
Dat was Templeton! 
 
“Wacht even! Hou je arm even stil! Waar ga je heen?”  
 
En dat waren Sheler en Bohairic. 
 
Ze kwam terug de gang is als de Genasi naar de ingang liep, haastig en kwaad. Zijn linker voorarm was zwart, met 
botachtige stekels! 
 
“Wat is daar aan de hand? Gaat het goed met hem?” zegt Tin. 
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“Ik weet het niet,” zegt Bohairic, “hij had niks maar bleef krabben. Toen begon hij in zichzelf te mompelen en zijn arm 
vast te houden. Het ging van krabben naar iets anders, alsof hij iets plukte. Toen begon hij te vloeken en mompelen, 
stond hij op en heeft hij de muur geslagen! Wij kwamen meteen kijken en hij duwde ons weg; hij was boos, of bang, of 
beide. Ik zag de arm wel – de huid was zwart en er staken stukjes scherp bot uit!” 
 
“BOT?” Tin pakt haar eigen voorarmen vast, rillingen lopen over haar hele lijf. “Bot zoals op die dingen? Talona’s 
tieten!” Ze inspecteert haar eigen wonden maar ziet geen problemen.  
 
“Wij weten het ook niet,” zegt Sheler, “het zou wel dezelfde ziekte kunnen zijn, in een andere vorm. Hope zei ook dat 
de bijtwonden van die apen een beetje brandden. De ziekte moet in het speeksel zitten.” 
 
******************************  
 
Templeton hing in het water. Hier kon hij alles zien, alles horen. Boven water was het steeds van die vervelende 
geluiden, die irritante lichten, het ergerlijke gemekker van zijn zogenaamde vrienden. Hij was er nog steeds pissig 
over. Bemoeizuchtige eikels! Ze vroegen gewoon om klappen! Wat in de naam van Talos en Umberlee was er met 
hem aan de hand? 
 
Hij ging dieper de baai in, om te kijken of die gevoelens weg zouden gaan. Hij kwam even tot kalmte maar toen voelde 
hij een pijn in zijn voet. Woedend deed hij een koprol om te kijken wie hij moest terugpakken, maar niemand was er. 
Het zilt dreef weer naar beneden en op de bodem zag hij iets glimmen. Hij zwom dichterbij en zag een aantal 
glimmende, scherpe, ronde voorwerpen. Het leek een kapotte, zwarte parel en hij raapte de stukken op. Die sukkel 
van een tovenaar zou er misschien iets mee. 
 
 
******************************  
 
Weer bij elkaar, met Templeton blijkbaar afgeleid en minder boos, wordt zijn aandoening en de parelstukken 
bekeken. Een spreukje van Bohairic maakt de stukken weer één geheel, een zwarte parel van de grootte van twee 
vuisten. Van magie is er geen spoor, behalve wat er overal in het gebied nog uitstraalt.  
 
******************************  
 
Tin laat de twee deskundigen met Templeton en verkent de grot weer. De noordoost hoek ruikt sterk naar natte 
honden en ze loopt voorzichtig verder. Ze ziet een kleine grot met de lijken van drie of vier hondachtige beesten 
middenin de kamer liggen. Naast de lijken liggen ijzeren halsbanden aan kettingen die tot aan ringen in de muren 
reiken. Drie van de beesten liggen, aan kettingen vast, te ruziën over de overblijvende stukken vlees van hun 
kameraden. Ze hebben grote kaken en lappen vacht ontbreken aan hun lijf. Daaronder ligt lepreuze huid met 
wemelende tentakels. Tin zucht. Was er geen einde aan deze freaks? En waar was Vanthus, verdomme?  
 
Simultaan springen de beesten op hun poten en ze kijken allemaal recht op haar. Ze rennen naar haar toe maar 
worden teruggetrokken door de ijzeren kettingen! Dan pelt de huid van hun hoofden naar achteren wat de schedel 
daaronder onthult. Tegelijk beginnen ze hard te janken met harde, hoge jammertonen. De combinatie van de 
vreselijke gezichten en afgrijselijke geluiden zou menig andere afschrikken, maar Tin-a-Tin heeft al heel wat 
meegemaakt. Ze mept een hond op de snuit met haar mes en loopt terug naar haar vrienden. 
 
“Jammer van die kettingen, hé, schat?”  
 
******************************  
 
De groep staat in de gang te overleggen. Templeton staat uit de kring aan zijn arm te pulken. Bohairic heeft iets 
gevonden in één van die natuurboeken – het klein mormel was misschien een phanaton, een ras van een fabelachtig 
eiland in het verre zuiden, the Isle of Dread. 
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Deel 3: 21.11.2007: “Nader Onderzoek” 
 
De honden blijken ook zo rubberig geworden dat alleen de pijlen van Hope aanzienbare schade kunnen verrichten. 
Templeton en Tin-a-Tin doen hun best om te helpen en de veranderde honden worden in een aantal minuten 
afgeslacht. Tientallen pijlen worden ook opgelost wanneer de krenshar’s in zuur veranderen, maar niemand raakt 
gewond. 
 
De kamer is verder leeg en de party loopt door. Het geschreeuw klinkt nu van dichterbij te komen, gillen om eten, om 
bloed en om wraak. Ook het geluid van metaal ritmisch op metaal slaan weergalmt door de grotten, alsof ze dichterbij 
een Helse smederij komen. 
 
“Straks worden we weer aangevallen – ik voel het al aankomen” klaagt Tin-a-Tin.  
“Goed! Kom maar op!” zegt Templeton, voordat hij zijn hoofd achterover gooit en begint zelf te schreeuwen. 
“EIKELS! Ik kan je allemaal aan! KOM MAAR OPPPP!”  
De geluiden vallen stil, dan beginnen opnieuw, misschien zelfs urgenter.  
“Straks wel, je gekke genasi!” fluistert Sheler, “ze komen heus wel!” 
 
De tunnel van het krensharbloedbad leidt tot een lang, hoog en volle grot. Rechts leiden meer tunnels dieper het klif 
in, en links leidt een tunnel richting het boos geschreeuw en gekletter. De grot zelf was een trofeekamer – met als 
pronkstuk een enorme schedel van een reusachtig reptiel, met tanden van ongeveer 8” lang! Aan de muren hangen de 
naamborden van schepen – zonder twijfel slachtoffers van de piraten. 
 
Betekenisvolle blikken worden uitgewisseld en de groep splitst zich. Templeton kijkt in de nauwe tunnels rechts, Hope 
kijkt of de bron van het geschreeuw dichterbij komt, en de mensen met magische en intellectuele vaardigheden kijken 
rond in veiligheid. Detectiespreuken worden gebruikt om de trofeekamer en een aansluitende wapenvoorraadkamer 
te onderzoeken, tevergeefs. Toch zijn er interessante dingen in de kamer – vooral de drie grote zeekisten. Aan 
trofeeën is er een wereld aan bijzondere voorwerpen – meer interessant dan waardevol, helaas. Er staat, onder 
andere, het hoofd van een soort visman, een aantal haaienkaken, een enorm stuk tentakel op sterk water, de tanden 
van een zeeschildpad, een tweekoppige zeehond, en een menselijk skelet dat gevonden werd in de maag van een 
walvis. Tegen een muur staat een verrotte mast, helemaal met zeepokken bedekt. Er hangt een naambord aan de 
mast, ook net zo verrot en met zeepokken geteisterd. Leesbaar op het naambord zijn de letters “T…M…AUT.” Boven 
de zeekisten hangt een scheepsbel met de naam “Zeespook” erin gegraveerd. 
 
Tin probeert de sloten open te kraken maar het lukt haar niet. Uiteindelijk moet Templeton de kisten openbreken 
door er keihard op te slaan met het punt van zijn magische schild. Binnen treffen ze goud, zilver en koperen 
muntstukken, en een aantal edelstenen. Ook wordt een collectie zeekaarten gevonden; oud maar zeer nauwkeurig 
getekend. Een kapitein zou waarschijnlijk door de riffen heen kunnen varen met behulp van deze kaarten. 
 
De enge geluiden nemen een nieuwe wending wanneer één van de stemmen verandert van kreunen in spreken – 
alsof de spreker net had ontdekt dat NnnnNN naar ‘eten’ klinkt. Dan beginnen meerdere stemmen mee te roepen.  
 
“Eeeteeenn! Etennn! ETEN! ETEN!” 
 
Hope spreekt eerst;  
 
“Wat een pokkenherrie! Ik kan het echt niet langer uitstaan, hoor! We gaan er nu heen en ik ga iets meppen.” 
 
De groep loopt voorzichtig op het geschreeuw af en ontdekt weer iets verschrikkelijks. De muren van de volgende grot 
zijn een en al kooien, mensenkooien. Sommigen zijn leeg, en in anderen liggen halfgegeten menselijke lijken. Nog 
erger zijn de kooien met huilende, bevende figuren. Elk lijkt nog meer vervormd dan de laatste; verdraaide benen, 
wriemelende armen, rudimentaire hoofden en kaken met te veel tanden zijn op alle gevangenen te zien. Ze janken en 
brullen, en gooien zichzelf tegen de tralies in een kakofonisch poging te ontsnappen. Wanneer ze de groep zien wordt 
dit nog erger – een oorverdovend mengsel van geschreeuw uit misvormde monden en het gekletter van de tralies 
tegen de sloten. Grijze klauwen op handen bedekt met open wonden reiken uit naar de groep die behoedzaam de 
kamer inlopen. 
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Niemand kan de moed opbrengen om ze allemaal uit hen lijden te verlossen, en het lijkt dat ze voorlopig niet vrij 
kunnen komen. Ze negeren het gejank, blijven uit de buurt van de klauwen, en lopen via de andere uitgang richting de 
hoofdingang. 
 
Al snel treffen ze alweer een teken van angst en geweld – een haastig in elkaar gezet barricade bij de ingang tot een 
kleine grot. Binnen zijn een aantal glazen kommen, allemaal met kleurrijke inhouden. Ook zichtbaar is een grote tafel 
met potjes en rare voorwerpen erop; onder de tafel steken een paar kleine laarzen uit, misschien van een halfling of 
een gnome. De barricade is van binnen opgezet – waarschijnlijk tegen die gekke, zure piraten en hun gekke, zure 
huisdieren. Tin probeert de aandacht te krijgen van de kleine figuur onder de tafel, tevergeefs. 
 
“Hope, Templeton, doe je ding!” 
 
De grote mannen rukken een aantal stoelen en planken uit de barricade, en al snel is er een ingang. Een spreukje van 
Tin laat haar zien dat er weer magie in de kamer is, onder de tafel. Ze stapt voorzichtig naar binnen en kijkt eerst om 
zich heen. De vloer is bedekt met zand en om de muren heen zijn grote glazen kommen en aardewerken vaten met 
glazen deksels. Binnen elke vat of kom groeit een overvloed aan schimmels en paddenstoelen. Fosforescente 
schimmels, olieachtige korstmossen en paddenstoelen van allerlei vormen en kleuren. Achter de tafel is één van de 
terraria opengebroken; de lemen potaarde ligt verstrooid tot aan de achterste rand van de tafel. De tafel zelf is bedekt 
met een berg potjes, flessen, bekers en tuiniergereedschappen. De laarzen onder de tafel worden gedragen door de 
gnoom die daaronder ligt, gezicht naar beneden. 
 
Tin pakt de laarzen en schudt ze voorzichtig. 
 
“Hallo? Leeft u nog?” 
 
De gnoom geeft geen antwoord en Tin loopt voorzichtig om de tafel heen. Ze is niet eens halverwege wanneer, 
plotseling, paarse tentakels uit de verstrooide potaarde op haar af schieten! Waar ze raken wordt de huid knalrood en 
ze kan een gil niet inhouden!  
 
“Aaargh! Tymora’s tieten! Het BRANDT!” 
 
Ze springt terug en kijkt naar haar arm. Het is helemaal opgezwollen en het voelt alsof de huid loskomt van de spieren 
eronder.  
 
“Gadver! Gore schimmels!” 
 
Ze pakt een potion en gooit een scheutje op haar arm, voordat ze de rest drinkt. Onmiddellijk wordt de pijn verzacht 
en lijkt de huid wat rustiger. Ze blijft op afstand en kijkt weer naar de bult aarde. Het lijkt nu wat verschoven te zijn en 
de bron van de ellende is nu zichtbaar. Twee paarse paddenstoelen zwellen op uit de aarde en elk heeft een aantal 
zweepachtige tentakels die in de lucht krioelen, op zoek naar vlees. 
 
“HOPE! Schieten!” 
 
Een aantal pijlen vliegen door de lucht van Hope, die op zijn knieën goede zicht heeft op de paddenstoelen. Hope 
schiet ze één voor één lek en ze zakken in elkaar in een wolkje paarse sporen. Tin kruipt naar de gnoom weer en rolt 
hem om. 
 
“Jakkes! Zieke, vieze, vuile… ik haat deze plek!” 
 
Sheler en Bohairic kijken mee, half misselijk en half gefascineerd. De gnoom lijkt helemaal weggerot; alleen een skelet 
met donkere, verschrompelde huid blijft over. Al het vlees en vet zijn weg! Tin krijgt koude rillingen van de realisatie 
dat dit haar lot had kunnen zijn en blijft uit de buurt van het lijk … totdat ze aan die magie denkt. En inderdaad, er 
hangen twee potions aan de riem van die gnome. Deze hebben een antiseptische geur en Bohairic kan met enige 
zekerheid zeggen dat ze lesser restoration zijn. 
 
De potjes op tafel bevatten verschillende giftige mossen en schimmels, en Tin neemt ze mee uit voorzorg. Ook is er 
een soort kikkervisje, bijna twee voet in lengte, met vier tentakels op het kopje en een mond vol zuigers. Bohairic 
identificeert het als een mind-flayer larf en blijft van het af. De rest van de groep nemen het goede voorbeeld over en 
blijven van het stinkend ding af! 
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Een logboek op tafel heeft veel informatie over schimmels en paddenstoelen en Bohairic neemt het mee. De 
voormalige eigenaar, een gnome met de naam Leemo Varand, zou dit waarschijnlijk goedkeuren. Hij blijkt net zo gek 
op kennis te zijn als Bohairic, hoewel hij zich alleen op de schimmels en zo richtte. In het logboek staat hoe hij als 
gifmaker voor de Kraken Society ging werken, dat hij met ze meereisde naar verschillende plekken om daar 
schimmelmonsters te verzamelen. Hij was laatst passagier op de Gladde Aal, onder Kapitein Kigante Valeros, en net 
terug van de Isle of Dread. 
 
************************************************ 
 
Terug in de kamer met de opgehangen zijde, er blijft maar één gebied nog niet onderzocht. Zou dit tot Vanthus 
leiden? 
 
Door de zuidelijke tunnel wordt het duidelijk – er zijn kleine gangen die dieper gaan, en een grote grot aan de 
zuidkant, zeker 100 voet lang. Het geluid van klotsend water, wat al een tijdje te horen was, komt hiervandaan. De 
oostelijke helft van de grot is een schuimende getijdenplas, vol zeewier en constant in beweging door het tij. Blijkbaar 
een onderwater ingang. 
 
Licht straalt naar binnen van honderden scheurtjes in het plafond. Het valt niet alleen op het water maar ook op een 
hurkend figuur in de afgrond, een vrouw met donker haar – en een grijze huid! 
 
Ze springt tot haar voeten en blijkt een vreselijke bochel te hebben! Er is geen spoor meer over van de mooie 
danseres; haar mond is een grote haaienbek geworden, haar huid grijs en haar voeten lijken op die van een aap. Haar 
handen zijn heel erg breed en elk heeft acht of negen klauwen in plaats van vingers! 
 
Ze loenst naar de ingang en sist, “Schatje? Ben jij dat? Ik heb gewacht, ik wist dat je mij niet zou verlaten. En ik heb 
zo’n honger!” 
 
Tegelijkertijd komen er rare geluiden van achter de groep, gegiechel en gesnurk. Templeton en Hope pakken de 
gemuteerde Brissa aan terwijl de andere drie zich verstoppen. Tin blijft in de schaduwen, bij de ingang, haar armour 
dezelfde kleur als de rots, en bevindt zich al snel achter drie van die enge ex-piraten. Ze neemt de kans om één te 
pakken voordat ze snel wegspringt! 
Bohairic bekijkt de situatie met een strategisch oog en zorgt dat de situatie niet uit de hand loopt. Hij rolt een 
plakkerig balletje hars tussen zijn vingers en werpt het op de vloer naast de piraten. Met een lichtgroen flits begint het 
te zwellen en te bruisen. De drie piraten kijken naar hun voeten in verwarring wanneer ze plotseling enkeldiep in lijm 
komen te staan.  
 
In het midden van de grot maken de grote mannen korte metten met Brissa. Ze kijkt naar de enorme wonden in haar 
vervormde lijf en laat een zucht. Voor heel even is er weer een menselijk blik in haar ogen. 
 
“Vanthus? Schatje? Je kwam niet terug … BASTARD!” 
 
De woede keert terug en ze springt voor Templeton, haar enorme bek open tot aan de oren, rijen tanden klaar om 
hem te kelen! Zijn stalen schild hamert haar kaak opzij en ze smelt als de anderen! Voordat hij het weg kan vegen 
branden druppeltjes zuur gaatjes in zijn blote benen. 
 
Ook al kunnen twee van die piraten hun voeten uit de lijm halen kunnen ze helemaal niets doen tegen de vijf 
avonturiers. Sinds die doorgedraaide aapjes hebben de vijf geleerd de woede van die beesten tegen hen te gebruiken. 
Één voor één worden de losgekomen piraten afgeleid, omsingeld en afgemaakt. Alleen het zuur van de stervende 
mutanten blijkt problematisch, en zowel Hope als Templeton loopt weer brandwonden op. 
 
De derde komt helemaal niet vrij van de plakkerige smurrie en blijft de hele tijd steun roepen voor zijn collega’s. Hij 
gooit zijn scimitar naar Bohairic in een poging iemand pijn te doen, maar ook dit helpt niet. De tovenaar roept dat de 
spreuk bijna afgelopen is en zet de lijm in de fik! De piraat schreeuwt in pijn en dan begint te lachen. Eindelijk vrij rent 
hij op de Templeton af, klauwen klaar voor de aanval. Hij weet de Genasi een keer te bijten voordat de klauwen van 
Sheler, de pijlen van Tin-a-Tin, de bijl van Hope en de schilden van Templeton hem uit zijn lijden verlossen. 
  
Naast het water ligt een zijden mantel en een zilveren ketting met een medaillon aan. Binnen het medaillon zit een 
klein schilderij van Vanthus. Onder de mantel is een leren jack met klinknagels in en Tin identificeert het als magisch.  
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“Leuk! En nu snel verder – misschien kan ik dit spreukje nog gebruiken!” 
 
************************************************ 
 
De labyrintische, door water gesneden passages zijn niet verlicht. Iedereen blijft alert, elk geurtje, elk geluidje is reden 
om te stoppen, om zeker te zijn van wiens hand op wiens schouder rest. Na een aantal scherpe bochten komt er een 
kleine grot aan de rechterkant, vol met het duurste meubilair. Uren eerder zou het hier bijna koninklijk zijn geweest. 
Helaas hebben de dure zijden vloerbedekkingen allemaal grote gaten en schroeiplekken, als gevolg van het zuur wat 
daar is gevallen. Bloedsporen zijn overal – op het stukgehakte hemelbed, op de kapotte mahonie kasten, op de zijden 
kussens en beddengoed, op de vloerkleden – alles. Waar er geen bloed is, zijn sporen van zuur- of wapenschade. 
Middenin de kamer, op de vloer, ligt een half skeletaal, goed gekleed lijk. Hij was gekleed zoals een piraat in de 
verhalen gekleed zou zijn. Veel zwart en rood, hoge leren laarzen, een wit hemd met kant op de einden van de 
mouwen – en een hoofd bedekt met lange, zwarte dreadlocks. Iemand heeft het vlees van zijn armen en benen eraf 
gescheurd – tot aan de bot!  
 
Van de schade en de bloed in de kamer is hier een hevig gevecht geweest. Aangezien de hoeveelheid zuurplassen 
heeft die man flink wat mutanten afgemaakt voordat hij het bezweek.  
 
Een eindje verderop komen de geluiden van een zwaardgevecht, en wat klinkt als een vrouwenstem. Voordat 
iedereen daarheen rent loopt Tin-a-Tin voorzichtig de kamer binnen, nog steeds aan het concentreren.  
 
“Aha!” 
 
Ze loopt naar het kapotte hemelbed, ontwijkt op tijd de grootste plassen bloed, en gaat op haar knieën naast het lijk. 
Ze reikt onder het bed en haalt een zwaard tevoorschijn – een glimmend rapier met een bronzen handvat in de vorm 
van een griffioen.  
 
“Magisch! Wie wil het?” 
 
Terwijl de groep het zwaard bewonderen neemt Tin de tijd om alle ringen van de vingers van het lijk te plukken. De 
vrouwenstem luidt weer en terwijl Templeton zijn wapens vastpakt kijkt hij naar Tin. 
 
“Niet vergeten te delen, hè? En nu, kom op! Actie!” 
 
Een aantal meters om de hoek wordt het geluid veel duidelijker. In een nieuwe, grote grot zijn ongeveer tien of vijftien 
van die piraten! Aan de andere kant van de grijze muur van misbaksels, allemaal met zwaarden en haaienbekken, 
staat een mooie vrouw met lang, zwart haar en een donkere huid. Ze draagt een leren harnas en juwelen in het leer 
reflecteren het licht van de lantaarns die aan het plafond hangen. Ze heeft een zilveren rapier in één hand vast, een 
dolk in de andere. Tussen de piraten en de vrouw staat een omgegooide tafel, en op de vloer zijn meerdere 
zuurplassen. Er zijn geen andere lijken in de kamer – ze heeft zelf al tien of twaalf van die beesten afgemaakt, maar 
niet zonder schade. Ze bloedt van bijtwonden en heeft een vreemd blik in haar ogen – een beetje boos, zoals 
Templeton. 
 
De zuidoostkant van de kamer is vol met zeewater en deze stroomt in en uit met het tij. 
 
“Ahoi! Vecht mee of rot op, maatjes! Deze beesten willen dood, en ik ga het regelen!” 
 
Moe of niet, ze begint haar aanval met haar dolk, die drie van de piraten afleidt wanneer het bij hen in de buurt komt. 
Ze concentreren alle drie op het klein wapen en haar rapier verrast ze allemaal! Ze spitst de nekken van de drie 
piraten en ze valleen alle drie op de grond neer! Hun pogingen haar arm te bijten vallen in het niets en ze ontwijkt het 
zuur op het laatst ook. 
 
“Jullie hebben het verkeerde meisje uitgekozen voor ontbijt, sukkels!” roept ze, wild. 
 
Tin rent om de misvormde piraten heen, schreeuwt tegen de vrouw dat ze haar komt helpen, en raakt haar met haar 
genezende toverstok. Achter Tin rent Templeton naar binnen, met Hope en Sheler achter. Een aantal van de piraten 
horen ze aankomen en draaien zich om, blij dat het eten naar hen toekomt. 
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Bohairic denkt na en wijst naar het water toe. Het niveau begint meteen te stijgen. 
 
Tin, Templeton en de vrouw worden met klauw en tand aangevallen, maar niemand wordt geraakt. Hun 
tegenaanvallen zorgen voor meer zuur op de vloer. Terwijl het water blijft stijgen, vecht iedereen voor zijn of haar 
leven! De enige stem is die van de vrouw, die steeds tegen haar tegenstanders babbelt. 
 
“Heb je honger? Kauw aan mijn zwaard, je lopend lijk!” 
“Jebediah, ben jij dat? Je ziet er niet uit vandaag – hier, ik verlos je uit je lijden, jongen.” 
 
Haar wapens glijden door de lucht als zijde in de bries, poëzie in haar elk beweging. Ze pakt elke opening en gebruikt 
het om een piraat neer te sabelen, en zelden mist ze de plek waar ze op mikt – nier, hart, long, keel. Uit het stijgende 
water drijft een gekookt speenvarken, dat aanspoelt naast twee van de piraten. Ze bespringen het met gulzige 
geluiden en vallen op het vloer – illusie! Bohairic grinnikt en Templeton en de vrouw maken de twee af. Achter hem 
hakt Hope piraten links en rechts aan stukken, en naast hem steekt Sheler haar klauwen in alles wat nog beweegt. 
 
Geen minuut is voorbij wanneer al die piraten dood zijn. De vloer is gedrenkt in uitdrogend zuur en de vechters halen 
gerust weer adem. 
 
“En?” zegt de vrouw, “wat voor drijfhout hebben we hier aangespoeld? Wie zijn jullie voor landrotten? Je namen, 
snel! Dan kan ik het op je borst snijden dat het duidelijk is voor je graf!” 
 
“Nee, mevrouw! Dat hoeft niet – we zijn vrienden!” zegt Tin. 
“En we zijn geen sukkelige beesten ook – als je ons wil vechten krijg je een echt gevecht!” voegt Hope toe. 
 
Ze lijkt bijna blij met dit tweede. 
 
“Geen watje? Mooi zo – daar hou ik van.” 
 



64 

Deel 4: 19.12.2007: “Terug naar de stad” 
 
 
“Harliss Javell ben ik, Kapitein Harliss Javell van de Gladde Aal, een schip van de Kraken Society.” 
 
De geruchten zijn dus waar – de notoire piratenvloot is wel naar het zuiden aan het uitbreiden. 
 
“Hallo,” zegt Hope, “En ken jij Vanthus dan?” 
 
Met dat woord schieten haar ogen wijd open in woede, en ze begint te vloeken. Het duurt zeker twintig seconden en 
Bohairic pakt meteen pen en papier om een aantal nieuwe woorden op te schrijven. Tin vloekt lekker mee, en 
beschrijft een aantal attributen van Vanthus die Harliss niet mist. 
 
Bohairic neemt hem daarna kalmpjes over. “Wij zijn natuurlijk geen vrienden van hem. Eigenlijk hebben we net een 
bende smokkelaars opgerold in Sasserine, een bende waarvoor hij ook werkte. We zijn hier om hem te vinden en 
terug te brengen … tenzij hij weerstand biedt natuurlijk.” 
 
“En daar rekenen we op.” zegt Hope. Hij heft zijn bijl voor de duidelijkheid. 
 
Harliss blijft een moment langer stil, de bewegingen van haar indrukwekkende boezem het enige teken van haar 
onrust. Zuchtend pakt ze de omgegooide tafel die als barricade net fungeerde, ze zet het weer op de poten en gaat 
zitten.  
 
“Alles wat je hier ziet,” ze wijst naar de chaos in de kamer, “en alle nachtmerries die jullie zonder twijfel zijn 
tegengekomen onderweg naar mij toe, alles is de schuld van Vanthus Vanderboren! Dat kotsaapje kwam naar me toe, 
met zijn sloerie, en vroeg om onze koopwaren. Deed alsof hij zo’n zwarte marktlui was, op zoek naar wat bont of 
schub. Ik zei dat er een schip aankwam met wat exotica voor hem en hij is een paar nachten gebleven. Hij leek een 
normale gozer, totdat hij een ruim vol walvisolie in de haven dumpte en het in de hens stak. Ik was aan boord de 
Gladde Aal toen ik die twee pakte, mij aan het beroven! Kan je het geloven? Twee van die lage honden probeerden 
Kapitein Harliss Javell te beroven? Zo, ik stak hem in de arm met m’n dolk, hij kefte en liet zijn buit vallen. Het was een 
zwarte parel, één zo groot als een mannenvuist, verdomme! Ik zou een boel geld van dat snuisterij maken ook! Maar 
toen het viel gaf het een soort kraakgeluid en het barste als een ei. Toen is er een druppel van Vanthus zijn bloed erop 
gevallen en het begon te trillen en te koken en te flitsen! Vies groen gas begon eruit te spuwen en ik ben bijna gaan 
stikken! Het gas begon door de hout te branden, alsof het zuur was! Ik pakte het ding, rende aan dek en gooide het zo 
ver als ik maar kon. Net toen het het water raakte explodeerde het ding!  
 
Daarna werd alles … een beetje vreemd. Een groen mist vulde mijn ogen en ik voelde me heel raar, alsof iemand in 
mijn hoofd was. Iemand … hongerig! En de woede! Woede zoals ik nooit heb gevoeld! En toen was het weer weg! 
Vanthus was toen ook aan dek, maar wij waren de enige mensen over. Die parel, het heeft iets met mijn mannen 
gedaan. En met Vanthus zijn meisje ook! Ze waren … bedorven. Vervormd, veranderd, verkeerd. In iets veranderd wat 
… als je zoiets in een net vond zou je het hele net teruggooien en een nieuwe gaan kopen, want zoiets hoort de zon 
nooit te zien, snap je? Ik weet niet wat die vervloekte parel was, maar het had zestig mannen veranderd in 
vleesetende beesten! Vanthus, hij zag wat er gebeurt was met zijn vriendin en de rest – hij sprong het water in om te 
ontsnappen. Ik sprong er ook in, maar ik zwom de andere kant op, naar het strand. Daar heb ik mijn stuurman, 
Drevoraz, gevonden – hij had die vervorming ook kunnen tegenhouden, en nog een paar her en der, maar die waren 
uiteindelijk allemaal een banket voor die freaks!  
 
We vochten onze weg de grotten in en zijn daar gaan vertoeven met Kapitein Kigante – de kerel die de grotten voor 
ons bewaakte. Alleen, Kigante is freakvoedsel nu, een bende van twintig van die klootzakken hebben hem geen 
twintig minuten geleden gepakt. Ze scheurden hem aan flarden alsof ze haaien waren. En nog iets – volgens mij 
hebben ze de ziekte in hun snaters ook. De plekken waar ze me hebben gebeten branden nog steeds, en ik denk niet 
zo snel na, lijkt mij. Maar ja – jullie zijn hierheen gevochten, dat betekent dat er niet zo veel van die dingen over zijn, 
ja?” 
 
“Alleen in de kooien.” zegt Templeton. 
 
“Slaven,” zegt Harliss, “Da’s nog één ding wat die Vanderboren mij schuldig is. Heb je enig idee hoeveel geld die waard 
zijn? Waren? Ik zal die hond leren dat ‘ie in mijn zaken niet moet gaan rotzooien! Ik weet wie hij is, o ja! Ik weet dat 
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zijn familie in Sasserine zit! Ik heb mijn rechterhand Drevoraz gestuurd om jullie maat een lesje te leren. Drevoraz is nu 
al onderweg naar Sasserine – daar gaat ‘ie voor zijn zus, zijn ouders, en alle andere vrienden en familie zorgen in die 
stronthoop stad. Bemoei je je met de Kraken Society en we pakken alles van je af. Dat moet je niet vergeten, maatjes.” 
 
Bohairic z’n gezicht ging even bleek, maar hij hield zijn stem wel kalm.  
 
“Onze maat, zeg je, Kapitein Harliss, ik hoop dat het woord maat een ongelukje was, want – en ik herhaal voor de 
duidelijkheid – wij zijn geen maten van Vanthus Vanderboren. Ik kan je er ook van verzekeren dat zijn familie in geen 
ene manier hier in meewerkt. Eigenlijk werken wij voor zijn zus, Lavinia. Zij heft ons gestuurd als vergeldingsactie op 
haar broer voor de moord van hun ouders. Als je haar kwaad doet zal je Vanthus alleen maar helpen in zijn plan om de 
familienaam en landgoed zelf te pakken. ” 
 
Harliss luistert attent en schudt haar hoofd wanneer hij klaar is. 
 
“Ik weet niet waarom, maar ik geloof je wel, jongen, en het spijt me voor de ellende mijn stuurman de Vanderborens 
zou kunnen verzorgen. Als ik jou was zou ik meteen teruggaan, maar ik twijfel dat je op tijd aankomt. Ik schrijf je een 
brief voor Drevoraz als je hem vindt. En als je Drevoraz tegenkomt, stuur hem terug naar mij levend!” 
 
“We doen ons best, Kapitein.” zegt Templeton. “Zou je ons iets kunnen geven dat hij zou herkennen – dan weet hij dat 
we met jou hebben gesproken.”  
 
“Ik zal hem een briefje schrijven en mijn zegel erop zetten. Heb je papier, jongen?” 
 
Papier heeft Bohairic in overvloed, en het briefje wordt geschreven en verzegeld. De tovenaar zet het in zijn 
waterdicht tasje en stopt het in zijn rugzak. 
 
************************************************ 
 
Desondanks herhaalde pogingen wil de kapitein niet naar Sasserine. Ze heeft geen zin in mensen die haar willen 
aanhouden en wil zo snel mogelijk terug naar haar opdrachtgever om erachter te komen wat voor gevaarlijke lading 
ze op haar schip had. Ze hoeft niet mee met de party en weet zelf een plek waar ze opgehaald kan worden. 
 
De party gaat terug naar het strand, waar het vuur inmiddels gedoofd is. De Gladde Aal, die tegen de rotswand 
geworpen was, is opengebroken en halfgezonken. De andere bootjes zijn ook niet te redden, op één na. Verder uit, 
aan het rif geankerd, drijft een karvel. Dit schip lijkt vrijwel onbeschadigd en is dus interessant voor de mensen die op 
zoek zijn naar geld en dure voorwerpen.  
 
Niemand aan boord beantwoordt het geroep van de groep en Templeton zwemt naar het schip toe. Hij klimt snel aan 
boord, zoekt een touw en maakt deze vast. Enkele minuten later staat iedereen aan dek, waar er een vreselijk gevecht 
heeft plaatsgevonden. Schroeiplekken geven aan waar geïnfecteerde piraten zijn gedood, en bloed en verminkte lijken 
vertegenwoordigen hun tegenstanders. Beneden is het hetzelfde verhaal, maar toch valt er wat te redden. Wapens, 
zijde, porselein, een klein beetje geld – alles wordt verzameld. Bohairic en Sheler inspecteren het schip, de Zeewyvern, 
en durven vast te stellen dat ze het kunnen zeilen. Bohairic zal wat magisch hulp moeten oproepen om touwen en 
trossen vast te maken maar als het weer meevalt, zal het mogelijk zijn. Hope blijkt ook de nodige kennis te hebben en 
heeft ook kracht genoeg om het stuur te nemen. 
 
Terwijl de magiërs hun spreuken leren gaan de twee vechters terug naar het strand om te kijken of er nog wat te 
redden is. Ze komen terug met zijde, hout en goed ingepakte fruit. Uit de grotten halen ze een paar kisten vol wapens 
voor de verkoop.  
 
************************************************ 
 
De volgende ochtend is het tijd om Templeton te genezen. Sheler heeft de hele avond gebeden en Shaundakul heeft 
haar een machtig nieuw spreukje gegeven, dat haar ziektes laat genezen. Samen met Bohairic inspecteert ze de 
zweren en botsporen in de arm van de Genasi, een proces dat hij niet leuk vindt. Het wordt bijna ruzie maar hij kan 
zich nog beheersen. Hij slikt eerst een toverdrankje en voelt zich wat rustiger. Daarna wordt zijn gemuteerde arm door 
Bohairic met verschillende chemicaliën bestrooid en begint Sheler te bidden. Ze zwaait en vraagt Shaundakul om de 
ziekte uit haar vriend te nemen, dat hij weer veilig op reis mag. De geuren van de bos vullen de hut en een groene 
gloed vormt tussen Sheler haar handen. Ze houdt haar handen boven zijn arm en het gloed valt naar beneden, waar 
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het naar binnen verdwijnt. Meteen 
voelt Sheler weerstand en ze moet een 
toekijkende Hope vastpakken om op 
haar voeten te blijven! 
 
“Shaundakul sta me bij!” gilt de halfling, 
en haar nagels bijten diep in Hope zijn 
arm.  
 
Ze begint te mompelen in een 
jammertoon, en de temperatuur in de 
hut zinkt tien graden in een halve 
seconde.  
 
“Ogen, ogen in de duisternis, boos, 
boos, ze kijken, nee, NEE! Weg van mij! 
Weg van mij! Shaundakul, neem mijn 
hand, het is hier koud!” 
 
Zweet breekt uit op haar hoofd en haar 
nagels bijten zo diep in Hope dat zijn arm begint te bloeden.  
 
En dan is het voorbij. 
 
De hoornachtige sporen zakken in elkaar en verdwijnen weer binnen zijn arm. De zweren drogen uit en laten alleen 
kleine littekens over. Seconden later ziet het er redelijk normaal uit en Templeton houdt alleen de littekens, wat 
hoofdpijn en de nare herinneringen over.  
 
Hope maakt een hoestgeluidje en Sheler kijkt naar hem, verbaasd.  
 
“Wat is er? Je arm! Wat de…? Allemachtig! Ik moet even zitten, jongen.” 
 
Hope heft een wenkbrauw en kijkt naar beneden, waar Sheler zijn arm nog steeds vast heeft. 
 
“Oh! Sorry!” Ze schudt haar hoofd, laat zijn arm los en gaat zitten.  
 
Buiten hoort iedereen de golven en de meeuwen weer en Tin-a-Tin gooit de deur open. De hut wordt weer een 
normale temperatuur en de frisse lucht maakt alles weer goed. 
 
************************************************ 
 
Bohairic pakt de kaarten van de baai en vergelijkt ze met wat hij kan zien. Het weer is goed, de wind licht en vanuit het 
oosten – perfect voor een tochtje naar Sasserine. Samen met Sheler bepaalt hij een koers terwijl de anderen alles vast 
maakt wat loszit. Op de zeilen treffen ze schilderijen van een enorme blauwe wyvern, wat het schip wel herkenbaar 
maakt. Bohairic roept een aantal onzichtbare wezens op, geeft ze matrozenpetjes, en stuurt ze de masten op. Met 
Hope achter het stuur, Sheler en Templeton met touwen bezig, Bohairic als navigator en Tin in het voorste kraaiennest 
kan het grote driemaster weer de zee op. Met hun eigen boot slepen ze de Wyvern tot aan de open zee. Dan maken 
ze het bootje vast en zijn de rollen omgedraaid. Het vaart als een droom en iedereen krijgt een vreemd gevoel, trots 
en geluk in een.  
 
Het wordt een gezellige zeereis, Bohairic laat zijn onzichtbare hulpjes in petten alle sporen van bloed en zuur 
schoonmaken en het schip is heel erg schoon voordat ze in de buurt komen van Sasserine. 
De Zeewyvern blijft twee dagen op zee en hoeft alleen op het tij te wachten om op 20 Mirtul vroeg in de ochtend aan 
te komen. Het eerste wat ze zien zijn de enorme slingers tussen de twee eindstukken van de oude brug. Groene en 
gouden vlaggen hangen overal in de haven en het water wemelt van de kleine boten – ook met vlaggen op. Het is niet 
eens zeven uur en het lijkt alsof de hele stad wakker is, en halfdronken!  
 
************************************************ 
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Wormval Festival! 
 
Vorig jaar heeft een oeroude demigod, Kyuss, geprobeerd de wereld te veranderen in een wereld van ondoden, met 
behulp van ketters in dienst van Bane, Bhaal en Myrkul. Zijn plannen werden op het nippertje om zeep geholpen door 
avonturiers uit Waterdeep, maar niet voordat een regen van gevaarlijke groene wormen over de hele wereld was 
gevallen, en duizenden in ondoden waren veranderd. De Dageraad hadden voorgesteld om 20 Mirtul een dag van 
herdenking te houden, maar dit werd anders opgevat door de burgers van de stad. 
 
************************************************ 
 
Met behulp van een loods worden ze naar de kade geslepen, naast de Blue Nixie. Een discussie met de juiste mensen 
bij de douane wordt gevoerd en de ruim wordt geïnspecteerd en op slot gezet tegen de tijd dat Lavinia daar 
verantwoordelijkheid voor neemt. Het schip zelf wordt voorlopig in haar naam geregistreerd – als geborgen schip is 
het in principe eigendom van de mensen die het hebben geborgen, maar deze eigenaren moeten een adellijke 
sponsor hebben om het schip in Sasserine te registreren, en een kapitein benoemen. Dit gaat niet gebeuren op een 
feestdag – alles gaat gewoon op slot. 
 
************************************************ 
 
“We zijn ongelofelijk snel terug – die Drevoraz zal dat niet kunnen evenaren, zeker niet te voet door de moerassen 
heen! We moeten Lavinia waarschuwen, en snel rondvragen of iemand iets van hem afweet, of al heeft gezien. We 
weten het toch nooit. We moeten erachter zien te komen wat hij gaat doen – wil hij Lavinia ruineren misschien, of 
gewoon aanvallen? En we moeten dit allemaal proberen terwijl de helft van de stad dronken is en de andere helft … 
ook dronken is.” 
 
Bohairic neemt een adempauze met perfecte timing, een watertaxi vol vroege slempers vaart al toeterend langs.  
 
“Ik ga naar Lavinia toe,” zegt Templeton, “Ik ga gewoon onderwater daarheen – het lijkt me de kortste klap.” 
 
“En ik ga naar die weeskinderen bij Fishback Lane in de Merchant’s Kwartier...” zegt Sheler. 
 
“Ik ga met je mee,” zegt Bohairic, “en dan gaan we ook richting Lavinia.” 
 
“Ik ga ook die kant uit,” zegt Hope, “Ik ken een paar mensen die daar in de buurt drinken, die hebben misschien iets 
gehoord. En met alleen wijn aan boord ben ik aan een glas bier toe!” 
 
“Dan ga ik naar Shadowshore,” zegt Tin, “…om daar wat meer over die half-orc piraat te ontdekken. Als Kapitein Javell 
niet in de stad komt, moet hij het voor haar doen – dan kent iemand hem wel. Ik zie jullie over een uur of zo bij Lavinia 
– ik zou twintig minuten zeggen, maar met al die mensen op straat gaat dat echt niet lukken!” 
 
“Ik vraag Kora om de ijsthee klaar te zetten!” Templeton springt het water in en verdwijnt onder de boten.  
 
************************************************ 
 
Templeton blijft onder water tot in de buurt van Huis Vanderboren en loopt, nat, naar de poort. Er is niemand bij de 
poort en hij loopt verder naar de deur en klopt. Niemand doet open. Hij klopt weer en de deur opent. In plaats van 
Kora of een bediende ziet hij een groenbruin kikkerachtige figuur die een enorme knots op zijn hoofd hamert! Voordat 
hij kan reageren is de deur nog verder opengetrokken en dan komen er nog twee grote knuppels op hem af! Deze 
maken ruimte voor meer van die kikkerwezens en deze halen ook uit.  
 
Duizelig en geschrokken, Templeton roept naar binnen. 
 
“Drevoraz! Hou je mannen tegen! Harliss heeft me gestuurd!” 
 
Hij trekt de deur dicht en pakt een potion. Hij houdt de deur dicht, drinkt de potion en roept weer om Drevoraz.  
 
Hij is weer genezen, maar toch wordt hij boos. 
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Zodra die kikkermensen, bullywugs, de deur open krijgen gaat hij los. Dertig seconden later liggen vier bullywugs dood 
op de vloer. Dieper in het huis hoort hij iemand “Alarm!” roepen en dan moet hij wijken voor twee vliegende bijlen! 
Bullywugs komen van twee trappen in de gang maar deze zijn ook snel dood. Templeton roept weer om Drevoraz en 
gaat verder het huis in.  
 
In de tuin vindt hij dode bullywugs en bloedsporen overal. Ook ligt er een grote, dode das – de dierenmetgezel van de 
druïde uit de Jade Raven misschien. 
 
Aan de overkant van de tuin loopt de Genasi de privé eetzaal binnen, en dan moet hij weer schrikken. Een hele grote 
bullywug met vrouwelijke trekjes en een enorme sigaar – van de verzameling van Lavinia haar vader – zit op een leren 
stoel, met een onderbroek op haar hoofd. Voor haar zijn zes van die bullywugs, en achter hem hoort hij ook 
voetstappen. 
 
************************************************ 
 
Tin stapt uit de watertaxi en betaalt. In plaats van drie minuten had het zeker tien geduurd – veel te druk op het 
water. Ze loopt richting de kroeg om haar contacten te zoeken en net voordat ze binnenstapt, hoort ze een gil!  
 
“Help! Kijk uit!” 
 
Een praalwagen met een grote groene worm op, met twee rokende, brandende lantaarns voor ogen, rolt van de 
heuvel op haar af! De wagen is misschien twintig meter weg, en zal de drukke kroeg rammen in niet meer dan twintig 
seconden! 
 
************************************************ 
 
De andere drie lopen de haven uit en de menigte in. Overal mensen! Zangers, gitaarspelers, tovenaars met leuke 
spreukjes – iedereen is nu al aan het feesten. Hope loopt voorop om ruimte te maken, met Sheler achter hem en 
Bohairic laatst. Samen wurmen ze langzaam door de menigte. Steltlopende jongleurs vermaken het publiek met hun 
kunstjes – lekker zichtbaar in de lucht – slimme jongens! Ze zijn met brandende flesjes olie en scherpe messen aan het 
jongleren, wat voor het nodige applaus zorgt. Tussen de steltlopers in danst een vrouw in een zwarte pak met een 
skelet op – ze springt steeds tien voet de lucht in en maakt ongelofelijke salto’s.  
 
Hope stopt – hij heeft een vreemd voorgevoel. 
 
“Ze omsingelen ons!” 
 
De steltlopers zijn heel toevallig de groep aan het omsingelen maar Hope zijn instincten hebben ze gered! Bohairic 
maakt zich klaar voor magie wanneer hij een zachte stem in zijn linkeroor hoort. Het is die danseres, achter hem! 
 
“Madame Kellani doet jullie de groeten!” 
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Deel 5: 09.01.2008: “Hoofdpijn, knokken en bier.” 
 
Templeton kijkt om zich heen. Achter hem 
schiet de muur drie verdiepingen omhoog, 
zonder veel om vast te pakken. De ramen 
zijn dicht en er is geen balkonnetje of hekje. 
Rechts zou hij wel het dak van de balzaal 
kunnen halen, maar dan? 
 
“Pak hem, idioten! Netten en knuppels, ik 
wil hem levend hebben!” zegt de dikke 
bullywug, die snel een potion slikt en ineens 
reusachtig groot wordt! De onderbroek 
schiet in de hoek en ze loopt naar de 
keukendeur.  
 
“Eerst even nog een paar kikkers uit de weg 
ruimen.” zucht de vechtersbaas.  
 
Hij weet één van de bullywugs te raken 
voordat ze allemaal op hem springen! Een 
groene vloed stroomt door de deurgang en Templeton wordt omsingeld! Hij wordt bijna begraven onder een massa 
glibberige lichamen! Overal proberen rubberige handen hem vast te pakken, maar met schilden en puur sterkte weet 
hij de meeste te weren. Uit de zeven of acht wezens om hem heen kan slechts één een goede greep op hem krijgen. 
Deze probeert hem op de grond te krijgen, maar tot zijn grote verbazing wordt hij zelf door Templeton vastgepakt en 
opgetild. Desondanks de vele vijanden probeert de Genasi vastberaden weg te lopen. Een aantal weten hem op het 
hoofd te knuppelen maar de pijn negeert hij ook stoer. 
 
In de eetzaal haalt de reuzenbullywug de deur open en van binnen komen schrapende geluidjes. Terwijl Templeton 
weer ten onder gaat door een vernieuwde aanval van de bullywugs verschijnt een oranje keverachtige beest met 
lange, veerachtige sprieten.  
 
“Chunkus! Pak ‘m!” roept Jaagster Lorb-Lorb Tubb, en ze duwt het beest richting de massa groene armen en benen. 
 
Met een kreet van woede komt Templeton weer omhoog! Bullywugs vallen links en rechts op de grond, zien het boos 
gezicht van hun bazin, en proberen weer vanaf de grond de Genasi aan de enkels vast te pakken. 
 
De grote kever rent op Templeton af en hij zet zich klaar voor de charge. Vreemd genoeg stopt het beest voor hem en 
laat het de sprieten over zijn lijf lopen. De volgende seconden zijn verschrikkelijk. Overal op zijn maliënkolder 
verschijnen roestplekken, die beginnen meteen te groeien. Na enkele seconden worden de roestplekken donkerder 
en daarna verschijnen grote gaten in het harnas! Zelfs voordat hij kan beginnen met vloeken staat hij in onderbroek 
en hemd met een verbaasd blik op zijn gezicht! 
 
Lorb-Lorb Tubb pakt het halsbandje van het beest, Chunkus, vast met haar lange armen en haalt het uit de weg.  
 
Ze schreeuwt tegen de halfnaakte Genasi, “Geef over, mens!” 
 
Zelf met twee bullywugs aan hem hangend weet Templeton weer een paar stapjes te nemen richting de binnentuin. 
Een beetje klungelig slepen de Bullywugs hem weer terug en alweer ontstaat een worstel en knuppelpartij. 
 
“GENOEG!” roept de Jaagster.  
 
Ze pakt haar hellebaard met beide grote handen vast, en met bovennatuurlijke sterkte hamert ze de plat van het blad 
op zijn hoofd. 
 
************************************************ 
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Tin-a-Tin kijkt vol ongeloof naar de praalwagen. Achter haar gaan de dronken stemmen van de vroege feestbeesten 
gezellig en onwetend door. Ze gooit de deur dramatisch open en krijgt de aandacht van een paar mannen. Ze zouden 
een grappige opmerking maken maar iets in haar gezicht houdt ze even tegen. Dan zien ze wat op hen af komt. 
 
“WEG VAN DE RAMEN! NAAR ACHTEREN! NU!” roept Tin tegen de slempers.  
 
Twintig mannen zou haar bevel negeren, maar de meeste zagen haar niet eens. Zodra de mannen bij de deur 
beginnen te duwen en te rennen krijgt ze de nodige resultaten.  
 
“En nu … actie!” 
 
Tin mompelt een woord, zwaait naar haar voeten, en rent op de praalwagen af met een fantastische snelheid. Met 
een sprong van meer dan haar eigen lengte komt ze op de praalwagen terecht. Ze haalt de twee brandende lantaarns 
vrij net voordat de wagen de kroeg binnenknalt en springt net op tijd er weer af. In plaats van verpletterd tussen muur 
en wagen te zijn, wordt ze alleen maar tegen de muur gesmeten.  
 
De praalwagen vernietigt de voorgevel van de kroeg met een knal. Glas en bakstenen spatten uiteen, en van binnen 
komen gillen van pijn en angst. De zware wagen dringt nog twee of drie meter het café binnen voordat het tot 
stilstand komt. Voorbijgangers komen van alle kanten om mensen te redden en te helpen, en wanneer iemand Tin 
optilt moet ze bijna huilen.  
 
“Auw! Volgens mij heb ik een paar ribben gebroken!” zegt de kleine spellthief. 
 
“Zij heeft ons gered!” 
“Hoera voor de halfling!” 
“Proost!” 
“Tin?” 
 
Een veertigjarige man in nette koopmanskleren kijkt blij naar de half lopend, half struikelende halfling. Ze herkent 
hem meteen als iemand wiens hulp ze misschien kan gebruiken.  
 
“Avar Kassel, goeiemorgen! Nee, blijf af – mijn ribben doen zeer, man!” 
 
“Ben je gewond? Hier – ik heb potions, je weet het toch nooit!” 
 
“Hoeft niet – ik heb een stokje.” 
 
Tin gebruikt haar staafje en kan meteen rustiger ademen. Ze zucht, opgelucht.  
 
“Je hoeft mijn potion niet. Oké dan, biertje? Wat doe je hier zo vroeg, trouwens?” vraagt Avar. 
 
Hij pakt twee mokken en vult ze van een fust naast de kapotte bar. De barman, die nog steeds vol ongeloof naar zijn 
gevel kijkt, zegt niets. Tin loopt met hem mee naar buiten en ze zoeken een muur op om te gaan kletsen. 
 
Met een slokje bier in de buik voelt Tin al snel weer de ouwe, en ze gaat meteen ter zake.  
 
“Avar, ken jij een half-orc piraat die Drevoraz heet?” 
 
“Drevoraz? Met één oog? Ja hoor! Wat een klootzak! Wat moet je met hem? Die gaat altijd te ver en vindt zichzelf ook 
veel meer waard dan hij namelijk is. Zeg het af als je het nog kan, da’s mijn advies!” 
 
“Nee, dat is het niet, ik vroeg me alleen af of je iets van hem wist, en of je hem had gezien.” 
 
“Gezien? Nee, maar hij is me ook geld schuldig. Hij is, of was, een smokkelaar. Hij kreeg van alles de stad in en uit 
zonder opgemerkt te zijn. Hij heeft contacten met de Bullywugs in de westerse moerassen. Die kunnen zich supersnel 
door de moerassen bewegen. Best handig als je iets naar Kraken Cove moet vervoeren en je wil niet dat het bedorven 
wordt.” 
 
“Wat zeg je me nou! Bullywugs! Snel door het moeras! Shit! Ik heb nu een boot nodig!” 
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“Geen probleem, kleine Tin. Als het om Drevoraz 
gaat stuur ik een paar jongens met je mee. Als je wat 
van hem overlaat kunnen zij mijn geld ophalen. En 
ze zorgen er ook voor dat jij door de massa heen kan 
lopen, kleintje!” 
 
*******************************************
***** 
 
“Madame Kellani doet jullie de groeten!” zegt een 
zachte stem in Bohairic zijn oor. 
 
Hij gooit zich meteen naar voren, weg van de 
moordenares, maar toch kan hij haar gemene 
messteek niet helemaal ontwijken! Pijn tekent een 
lijn langs zijn zij en hij klapt er een hand op. De 
danseres springt met salto’s en handsprongen uit de 
weg en hij kijkt naar zijn hand. Wel bloed, maar hij 
had mazzel dat zijn reacties zo snel waren 
geworden. Hij kijkt snel rond. 
 
De danseres staat een eind verderop, 
doodskopmasker naar Bohairic toe. Links van hem 
ontstaat een felle gloed – Sheler heeft weer een 
nieuw spreukje gebruikt – en de druïde staat nu in 
een harnas gemaakt uit … licht? Hope loopt 
vastberaden op de steltlopers af, zijn bijl al klaar 
voor gebruik. Om hem heen duiken mensen uit de 
weg voor de boosaardige barbaar, een aantal 
roepen om hulp of om de Wacht.  
 
Een aantal van de jonglerende steltlopers gooien 
hun vuurpotjes op de groep af, de rest gooien ze de 
menigte in! Potjes breken op de grond en de olie 
binnen vat meteen vlam – alchemisch vuur! 
Brandend olie spettert de kleren en huid van 
voorbijgangers, die beginnen te gillen en te rennen. 
Één van de potjes breekt op het hoofd van een man 
en zijn hoofd wordt een inferno! De stank van 
brandend haar vult de straat terwijl hij aan zijn 
gezicht veegt, schreeuwend om hulp. Hij valt op zijn 
knieën tegen de muur, handen, hoofd en schouders 
in vlammen. 
 
Overal rennen en duwen mensen elkaar uit de weg. 
Ouders proberen kinderen op te rapen en 
vluchtroutes worden steeds geblokkeerd door meer 
ontploffingen. Chaos! 
 
Bohairic kan geen dekking zoeken vanwege al de 
paniekerige mensen om zich heen. Hij geeft een 
commando aan zijn onzichtbare hulpjes, pakt zijn 
zilveren bol en gooit het richting de danseres.  
 
“MORADIN!” 
 
Rood licht straalt uit de robijnen en een meterlange 
hamer vliegt op de moordenares af! Ze weet het te 
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ontwijken en rent weer naar de tovenaar toe. Met sprongen van twee meter en radslagen om de menigte heen staat 
ze plotseling weer naast hem. Een dolk gaat voor zijn keel en hij kan het net met zijn schouder vangen. Hij weet niet 
uit te roepen van de pijn, maar zijn gezicht spreekt boekdelen.  
 
Sheler maakt haar keuze en komt Bohairic hulpen. Ze worstelt een route door de paniekerige mensen heen en 
probeert de danseres aan te vallen. Die blijkt moeilijk te pakken, zo behendig weet ze haar aanval te ontwijken. 
 
De onzichtbare hulpjes zijn zichtbaar aan het werk bij de steltlopers in de buurt. Slingers komen vrij van de muren en 
lantaarnpalen, en drijven naar de stelten toe. 
 
Hope heeft de eerste steltloper al bereikt en aarzelt geen seconde. Hij negeert de stelten en springt voor de gast in 
narrenpak. Met zijn bijl in beide handen vast kan hij de benen van de brandstichter bereiken. De scherpe punt hakt 
door zowel het been als de stelt heen, en bloed sproeit even en dan stopt. Dit had Hope wel eens eerder gezien – het 
had iets met schok en een reflex van de bloedvaten te maken, blijkbaar. De schade was in ieder geval gedaan. 
 
“AUGH!” 
 
De moordenaar pakt zijn been vast terwijl hij naar voren valt. Hij klettert op de grond neer en ligt stil in een groeiende 
plas bloed op de grond, de wond weer open. Al snel kriskrassen rode voetstappen van de paniekerige menigte het 
plein verderop. Een halve stelt met een voet op leunt grillig tegen de muur rechts van Hope, gewikkeld in een slinger, 
opgevangen voordat het verder kon vallen.  
 
“Één” zegt Hope, en veegt de bloed van zijn schouder. Hij stapt op de volgende af als een houthakker. 
 
************************************************ 
 
Onopgemerkt door de steltlopers zijn de onzichtbare hulpjes druk bezig. Ze hebben slingers rondom de stelten 
gewikkeld en proberen zo hard als ze kunnen deze dicht te trekken.  
 
De steltlopers geven Hope hun volle aandacht en vuurpotjes en messen regenen hem om de schouders. Hij weet het 
vuur te ontwijken, op een paar druppeltjes na, en het mes laat maar een schrammetje achter. Hij maakt zich klaar 
voor zijn volgende aanval. 
 
De vliegende hamer schiet op de danseres af en slaat hard op haar in. Geschrokken laat ze bijna haar mes vallen en 
haar hele aanval op Bohairic is verpest. Hij stapt uit haar weg, slikt een potion in en voelt meteen weer beter. Sheler 
probeert de afgeleidde moordenares aan te vallen, maar tevergeefs. 
 
Hope blijft in benen hakken en krijgt een potje vuur op de schouders. Hij negeert de vlammen en vecht door. Naast 
hem beginnen steltlopers van hun vastgebonden stelten te vallen en deze hebben geen kans tegen zijn wrede bijl. 
 
Bohairic houdt de danseres op een afstand met zijn staf totdat zijn hamer haar bewusteloos slaat, en samen met 
Sheler binden ze haar vast, voordat ze wakker wordt. Bohairic pakt haar oorbellen en ring van haar af en doet ze in zijn 
jaszak. 
 
************************************************ 
 
Te laat om te helpen bereiken de Wacht eindelijk het slagveld. Om Hope heen ligt een aantal ontleden narren, veel 
kapotte stelten en veel bloed. De sergeant van de Wacht herkent de groep en houdt zijn men tegen voordat ze iets 
stoms doen. 
 
“Wat in de naam van Helm en al zijn stoere engelen hebben jullie met mijn feestdag gedaan?”  
 
Bohairic en Sheler leggen uit dat ze aangevallen waren door huurmoordenaars, ingehuurd door de Kellani-familie. 
Sergeant Aldo Corinth zucht en pakt zijn notitieblok terwijl Hope met een emmer de straat schoonspoelt en de Wacht 
de gewonden helpen. Bohairic stuurt zijn hulpjes om hem te helpen terwijl de wacht de gewonden naar de Tempels 
sturen. Ze zetten ook het afgedekte lijk van de verbrandde man op een karretje.  
 
Langzamerhand keren mensen weer terug, en dan verschijnt Tin-a-Tin voor de groep, vergezeld door twee mannen, 
beiden bijna zo groot als Hope. 
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“Jullie zijn niet ver gekomen, zie ik. Maar we moeten NU weg!” 
 
De spellthief legt uit wat ze heeft gehoord over Drevoraz en zijn smokkelaarroutes door de moeras, en zijn Bullywug 
vrienden.  
 
“Lavinia zou nu al in gevaar kunnen zijn! En Templeton!” 
 
Hope is niet helemaal overtuigd, “Ze zijn vast gewoon aan het feesten!” 
 
“Nee, man, we moeten kijken of ze nog leeft! En die gekke Genasi!” 
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Deel 6: 23.01.2008: “Hope is down!” (slik) 
 
De groep loopt zo snel mogelijk door de drukke straten, af en toe moeten ze schrikken van steltlopers, maar deze 
blijken onschuldige feestgangers te zijn. Onderweg komen ze erachter dat de twee zware jongens eigenlijk en man en 
een vrouw zijn! 
 
“Dat heb ik vaker,” zegt Bonnie, “het zal wel de snor zijn. Mijn opa was half-Hadozee.” 
 
Eenmaal aangekomen bij het huis is er geen spoor van Templeton. Bij de voordeur ligt bloed en bijna iedereen pakt 
een wapen vast. Bohairic moet nog een hoofdstuk uitlezen… 
 
De deur is in ieder geval op slot en Tin gaat aan de slag. 
 
“Klik.” 
 
Ze trekt de deur open en slikt, “Jongens … ze zijn er al!” 
 
Ze worstelt even met haar natuurlijke instincten, haalt haar schouders even op, en rent naar binnen! Ze rent links vóór 
de vier Bullywugs die onderaan de trappen staan, en laat los met een pijltje. De bullywug was bezig met het 
schoonlikken van zijn oor en krijgt het pijltje in een oog. Met een verbaasde kwaak valt hij levenloos op de vloer. 
 
De andere drie rennen naar voren, knuppels omhoog. Misschien erger, één kwaakt, “Alarm!”.  
 
“Kom maar op, uitgedroogde freaks!” roepen ze, opgewonden. 
 
Twee doen hun best om wraak te nemen op Tin, maar ze blijkt ze te snel van af te zijn. De derde wacht bij de deur en 
zodra Bonnie naar binnen stormt, krijgt ze de knuppel in de zij. Haar eigen knuppel, twee keer zo zwaar, komt met een 
barstgeluidje op zijn groene hoofd neer. Zijn benen begeven het en hij zakt direct in elkaar op de marmeren vloer.  
 
Clyde kan haar prestatie niet evenaren en dan is Hope in de buurt. Één slag met zijn bijl en een derde bullywug ligt; 
zijn ingewanden een gevaar voor allen. Het valt aan Sheler de eer om de vierde Bullywug uit te schakelen, en dit doet 
ze met een flitsende stafaanval. 
 
Buiten doet Bohairic zijn boek dicht en hij kijkt naar binnen, één hand aan de deurpost. 
 
“Erg netjes.”  
 
************************************************ 
 
De groep loopt het atrium in. Overal witte marmer, en aan de muren wandkleden met scènes uit de natuur.  
 
“Mooi huisje,” zegt Bonnie tegen Clyde. Ze kijkt gebiologeerd rond, als een stokstaartje. 
 
Bloedsporen in de buurt van de deuren naar de binnenplaats zeggen luid en duidelijk “Templeton was hier.” 
Waarschijnlijk waren er bullywugs in het atrium gedood en daarna werden hun lijken hierheen gesjouwd, op de grond 
gegooid, en door de deuren geslepen.  
 
“Waar is die jongen?” zegt Hope. Hij blijft in het midden van het atrium staan, alert voor versterking van de indringers. 
 
Bonnie, Clyde en Tin-a-Tin doorzoeken de binnentuin maar vinden alleen een stapel dode Bullywugs in de hoek. Het is 
ook erg stil in de binnenplaats – de geluiden van de feestende stad zijn een doffe achtergrondruis. De balzaal en de 
eetzaal worden ook nagekeken; de balzaal is leeg en de eetzaal een puinzooi, maar nergens een vriend of vijand te 
verkennen. 
 
Bohairic spreidt de vingers van zijn rechterhand en concentreert. Na enkele momenten richt hij zijn aandacht omhoog 
en zijn wenkbrauwen trekken omhoog. 
 
“Ssst! Daarboven! Kwaadaardige … iets!” 
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Iedereen springt tot actie! Tin holt stilletjes naar boven en Hope volgt op zijn eigen, doelgerichte snelheid. Eenmaal 
boven ziet Tin links een kamer met alleen een aantal kisten in, en voor haar een deur. Die trekt ze open. 
 
“HIER!” kwaakt een bullywug, die op het balkon op wacht stond. Het haalt uit met een grote knuppel en Tin kan het 
niet helemaal ontwijken. 
 
“Hope!” 
 
Bonnie en Hope rennen omhoog. De huurling gaat links om de andere deur te dekken, terwijl Hope de Bullywug 
aanvalt. Voor zijn eerste aanval kan hij niet al zijn kracht gebruiken, want hij moet door de deurgang zien te slaan. De 
bullywug krijgt alleen het uiteinde van zijn bijl in het gezicht, wat bijna krachtig genoeg is het om te hakken! Het 
struikelt en valt terug, waarbij een andere zijn plaats inneemt. Deze heeft een knuppel met spijkers in en hij spuugt op 
Hope. 
“Jouw hoofd zet ik op mijn dak, mens!” 
 
Achter die twee zijn er nog twee kikkermannetjes, die de andere balkondeur in de gaten hielden.  
In de opslagruimte, wat vroeger een mooie slaapkamer was en nu alleen een hoop dekens en dozen bevat, staan 
Bonnie en Clyde klaar om Bullywugversterking te ontvangen. De rest van het team zijn boven, klaar om te helpen bij 
de deur of het balkon. Hope tilt zijn hoofd naar links, afgeleid door een geluidje beneden, maar hij heeft andere 
zorgen om zijn hoofd. De bullywug met attitude rukt de spijkers van zijn knuppel uit de deurpost en valt weer aan. 
 
Hope hakt een bullywug neer, en een tweede neemt zijn plaats in. Deze knuppelt Hope voordat Sheler hem 
uitschakelt, haar stokje hamert hem van zijn voeten en over het balkon. Draadjes gouden ijs hangen even in de lucht 
na haar slag, en verdwijnen. 
 
“Zo kan het ook!”  
 
Ze knipoogt naar Hope maar zijn antwoord moet wijken voor een ander geluid wanneer een geworpen bijl een snee in 
zijn schouder opent. 
 
“GRAA! Nu ben ik BOOS!” 
 
Hij hakt een bullywug in tweeën en de bovenhelft tuimelt van het balkon. Hij haalt zijn bijl in een smalle cirkel en slaat 
op de volgende in met geweldige kracht! De bijl hamert in op zijn harnas en zijn borstkas zakt in elkaar; bloed sproeit 
uit zijn brede mond en hij vliegt van het balkon af! 
 
Hij brengt zijn adem onder controle en kijkt rond. Achter het bloed en ledematen ligt een buidel wit ondergoed bij de 
andere balkondeuren. 
 
************************************************ 
 
Sheler fluistert dat er mensen beneden aankomen. Tin-a-Tin springt op een doos, krabbelt voor een balk aan het 
plafond, en verdwijnt in de hoge schaduwen. Bohairic blijft staan, midden in de kamer, en doet zijn best om zijn 
spieren te verbergen. Zijn elk beweging zegt “val mij aan, ik ben een zwakke tovenaar”.  Wie diep in zijn ogen kijkt, ziet 
dat hij een plan heeft. 
 
************************************************ 
 
Bonnie, Clyde en Sheler nemen hun posities in en Hope glipt naar beneden. Vreemd genoeg bloeden zijn wonden niet 
meer. Onderaan de trap ziet hij meer bullywugs en hij maakt zich klaar om hun aanval te ontvangen. Ze stellen hem 
geen teleur en rennen op hem af! 
 
Hope leunt links, laat de voorste Bullywug zijn houding veranderen, en opent zijn buik met zijn bijl. Hij rent nog een 
paar stappen vooruit, botst tegen de muur, en zakt in elkaar op de grond. De andere twee kijken naar elkaar met hun 
grote kikkerogen en roepen tegelijk,  
 
“BAAS!” 
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Achter hen loopt een grote, vrouwelijke Bullywug. Langer dan twee meter, met een sigaar in haar brede bek en een 
onderbroek op haar hoofd – Lorb-Lorb Tubb. Ze stapt op Hope af en haar hellebaard schiet naar voren, laag tussen de 
twee andere mensenjagers in. Ze duwt met al haar kracht, barst door zijn verdediging, en slaat in op zijn harnas als 
een moker! Bloed sproeit uit zijn mond en hij vliegt de lucht in, in één klap op het randje van bewusteloosheid! Hij 
komt met een klap neer, bovenaan de trap, waar hij stil ligt. 
 
Een lichtpunt vormt in de schaduwen bij het plafond en een bleke Tin-a-Tin roept, “Hope is down!” 
 
Terwijl Bonnie en Clyde naar de trap rennen, knuppels klaar om te knokken, verdwijnt Bohairic in een blauw 
rookwolkje! Plotseling wordt de verslagen Hope richting het balkon gesleept!  
 
“Erg nobel van je,” mompelt Hope, en hij kruipt de kamer in om zijn lichaam te laten herstellen. 
 
De bullywugs stormen omhoog en de eerste botst tegen iets bovenaan de trap. Hij haalt uit met zijn knots, maar moet 
alleen verward rondkijken wanneer hij niets raakt. Hij wordt met een rotvaart naar beneden geduwd door Bohairic, 
die verschijnt weer bovenaan de trap! De tovenaar hangt bijna horizontaal, zijn voeten aan de muur vast dankzij zijn 
magische pantoffels. Hij had dus Hope uit de weg geslepen. 
 
De vallende bullywug klettert naar beneden op zeer komieke wijze en zijn partner moet hard aan de trapleuning 
trekken om niet mee naar beneden te kelderen! De eerste landt onderaan de trap, naast de voeten van de grote 
Jachtmoeder, die hem uitscheldt voor sukkel. 
 
“Kijk,” zegt ze, “zo moet je het doen.” 
 
Ze begint de trap te beklimmen en haalt uit met haar hellebaard naar Bohairic, die gelukkig eerst een beschermend 
spreukje had uitgesproken. De hellebaard kaatst van een onzichtbaar krachtveld af en houwt een groot stuk gips uit 
de muur, net boven de trapleuning. 
 
Bohairic veegt het zweet van zijn voorhoofd en slikt. Hij kijkt even naar het gat in de muur en rent ondersteboven de 
kamer in – pantoffels vast aan het plafond. 
 
************************************************ 
 
De bullywug op de trap komt verder omhoog, op zoek naar iemand om te meppen. Hij krijgt een mes in de schouder 
van de zwaargewonde Hope, en wordt geveld door een knuppel van Clyde. Achter hem verschijnt de grote Jaagster, 
die haar hellebaard meteen inzet. Ze duwt het vooruit, diep in Bonnie haar buik, en rukt het omhoog met een 
verschrikkelijke kracht. De stoere meid heeft niet eens tijd om te reageren voordat ze … openbarst! Bloed besproeit 
de hele kamer en Bonnie vliegt in twee helften omhoog en achteruit! Niemand heeft ooit zoiets vreselijks gezien en 
voor een paar seconden beweegt niemand; er hangt alleen een soort ontzaglijk stilte. 
 
Uit een donkere hoek springt Tin-a-Tin naar beneden. Ze prikt de grote Jaagster in de rug met een geworpen pijl en 
maakt een grijpbeweging met haar linkerhand. Een grijns verschijnt op haar gezicht en ze zwaait voor haar gezicht in 
een halve cirkel. 
 
“Ik heb haar schild-spreuk! Pak haar!” 
 
Clyde schudt zijn hoofd. Zijn mond gaat ineens van halfopen tot dicht met woede en hij rent op de grote bullywug af, 
knuppel omhoog. 
 
“Gore … grote … vuile … teef!” 
 
Met elk woord slaat hij haar, en ze kan niet alles pareren. Hij stapt terug, even uitgeput, en ze likt haar arm waar hij 
haar had geslagen met een glimlach. 
 
“Lekker … bloed!” 
 
Haar lange tong schiet terug haar mond in en ze kijkt snel om zich heen. Links is Bohairic bezig met een spreuk. Achter 
hem in een hoek staat Hope, bleek en nog steeds duidelijk gewond, ook al lijkt het gat in zijn buik weer dicht te zijn! 
Achter haar staat Clyde, te dicht bij om aan te vallen met haar lange wapen, en naast hem Tin.  
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Dat laat Sheler over, ver weg in de hoek, achter een kist. De Bullywug gaat voor de charge! Ze pareert met gemak de 
wapens van Clyde en Tin met het heft van haar hellebaard en steekt Sheler in de schouder. De kleine halfling had haar 
hoofd op het laatste moment uit de weg kunnen halen, maar vliegt toch een paar voeten naar achteren met de klap. 
Dit geeft haar net genoeg ruimte om een tegenaanval te maken; ze pakt een houtsplinter van de kist en gooit het naar 
de bullywug toe. In de lucht verandert het in een grote speer en deze snijdt het been van de Jaagster open, hamert in 
de muur naast een plotseling alertere Hope, en verdwijnt. 
 
De gevallen Bullywug haalt eindelijk de bovenverdieping en probeert Tin-a-Tin te verpletteren. Tevergeefs – het 
schildspreukje van die baas houdt hem steeds tegen. Ook Lorb-Lorb wil wraak nemen op de kleine spellthief, maar ook 
zij wordt tegengewerkt door haar eigen spreuk.  
 
Bohairic heeft eindelijk lang genoeg geconcentreerd om Tin te kunnen vertellen dat de grote Bullywug geen andere, 
leuke, steelbare spreukjes actief heeft. Hij stapt terug om een plan te formuleren.  
 
Terwijl Clyde, Tin-a-Tin en de twee bullywugs elkaar proberen te raken rent Hope langs de muren naar de achterkant 
van de kamer, waar hij op het hoofd van de onervaren bullywug in slaat. Zijn bijl doet zijn werk en het beestje ligt. 
 
Alleen en omsingeld begint Lorb-Lorb weer te lachen; een soort gorgelgeluid met veel bas.  
 
“Geweldig! Hier hou ik van!” 
 
Rijp vormt om Sheler heen en aan de voeten en wapen van Lorb-Lorb. Ze krult haar bovenlip in ongenoegen en lijkt 
het effect verder te negeren. Wanneer Tin en Clyde hun cirkel dichter maken roept Bohairic snel, 
 
“Ze heeft er toch last van die koud! Pak haar koude been aan, het is al verzwakt!” 
 
************************************************ 
 
Sheler blijft achter het haard verschuilen en de jaagster kan haar steeds niet pakken. Ze steekt haar hoofd en een 
hand omhoog lang genoeg om een stroom vuur op de bullywug te sproeien. De huid van de Jaagster wordt zwart en 
schroeiplekken verschijnen langs haar linkerarm en zij. Het ruikt naar gebraden kip en de grote Bullywug moet 
eindelijk een keer brullen van de pijn! 
 
Clyde en Tin-a-Tin blijven aanvallen, en wanneer Sheler weer opduikt en de aandacht van de bullywug trekt ziet Tin 
haar kans om een verrassingsaanval uit te halen. Op het laatste moment struikelt Clyde over het heft van de 
hellebaard, waarmee hij Tin in de weg loopt. 
 
“Clyde! SUKKEL!” 
 
Allebei moeten duiken wanneer de hellebaard weer in hun richting vliegt en nu is Bohairic aan de buurt. Hij had zijn 
hulpjes hun instructies gegeven en nu zijn ze in positie. Een deken vliegt spookachtig de lucht in en drijft naar de 
gewonde Sheler toe om haar af te schermen.  
 
Onderbroek op haar hoofd, sigaar in haar brede bek en helemaal omsingeld is Lorb-Lorb Tubb nog niet klaar. Met één 
been ingevroren en haar linkerhelft verbrand, een pijl in de rug, een dolk in haar schouder en overal blaren, 
blauwplekken, snijwonden en kapotte stukjes harnas maakt ze nog steeds een geweldig indruk op de groep. 
 
Ze kan de vliegende deken niet negeren en snijdt het in tweeën met haar hellebaard. Achter de deken staat Bohairic 
met een grijns op zijn gezicht. Hij stapt triomfantelijk op haar af, vingers klaar om een spreuk op haar te vuren en ze 
trapt erin. Behendig haalt ze in een paar seconden de trap en dan neemt ze de benen! 
 
Achter haar aan rennen de vijf vermoeide avonturiers. Hope haalt zijn boog op onderweg en tegen de tijd dat hij 
onderaan de trap staat heeft hij een pijl al klaar. Hij schiet raak net voordat ze de deur naar de binnenplaats passeert 
en loopt naar haar toe. Naast hem staat Clyde. Tin-a-Tin, Sheler en Bohairic rennen langs hem naar de binnenplaats. 
 
De Bullywug kijkt naar de vijver, die stroomt onder een ijzeren hek naar buiten en laat haar hellebaard vallen.  
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“Weet je wat, mensen? Ik geef op. Had ik maar betere hulpjes … dan had ik jullie wel kunnen pakken, maar ja … 
kikkervisjes vandaag zijn niet zoals ze vroeger waren, weet je? Het is mijn leven niet waard.” 
 
Ze gaat op haar knieën en doet haar handen achter haar hoofd, lange vingers door elkaar. Sheler is bezig de 
hellebaard uit de weg te slepen en Bohairic heeft zij rugtas open om touw te zoeken wanneer Hope in de deurgang 
verschijnt en haar op het hoofd met zijn gummiknuppel slaat! Haar pupillen verdwijnen ergens in haar achterhoofd en 
ze valt op de grond als een zak aardappels. 
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Deel 7: 06.02.2008: “Zo ziet een rust monster eruit dus.” 
 
Sheler kijkt met open mond naar de gevallen bullywug. De keelzak vult met lucht en de druïde zucht, opgelucht. 
 
Bohairic gaat aan de slag met touw en Lorb-Lorb wordt snel en grondig vastgebonden, aanleiding voor Tin-a-Tin en 
Templeton haar uitrusting na te kijken. 
 
Twee stapels worden gevormd naast de bewusteloze bullywug. Één met de inhoud van haar rugzak, haar armour en 
haar onderbroek (van haar hoofd) en een tweede, verder weg, met haar hellebaard, dolk en handbijlen. Hope en Tin-
a-Tin besluiten om een ommetje te maken door de zuidelijke kamers terwijl dit onderzoek aan de gang is, en Clyde 
komt erbij kijken. Tin had een potion in haar rugzak gevonden en Bohairic kijkt het, samen met Sheler na.  
 
“Het ruikt muf” 
“Ja, en een beetje naar hout…” 
 
“TJOKK-PLOTT!!!” 
 
Ze draaien snel om, verbaasd, ze hadden niemand horen aankomen, en hun monden vallen open. Clyde staat met zijn 
benen verspreid over het lijk van Lorb-Lorb. Bloed en grijze klonten druipen van zijn grote knuppel af en hij houdt het 
boven zijn hoofd voor een volgende slag! De dikke schedel ligt in stukken op het gras, de inhoud wat meer verspreid. 
 
“VUILE GORE TEEF! HOER! GORE…” 
 
Sheler knijpt haar ogen dicht en schudt haar hoofd, fronsend. Een traan verschijnt naast haar neus terwijl ze bidt.  
 
“Almachtige Shaundakul, begeleidt haar ziel naar haar God langs de natste wegen die U kent.”  
 
Bohairic heeft geen tijd voor bidden – hij pakt Clyde meteen aan. 
 
“Wat flik je nou, man? Wij hadden haar nodig!” 
 
Clyde blijft vloeken en mompelt iets over Bonnie.  
 
“Ik had HAAR nodig! En wat kreeg ZIJ? DIT kreeg ze! DIT!” 
 
Hij haalt zijn knuppel weer omhoog en brengt het weer naar beneden op het hoofd van de dode Jaagster. En dan ligt 
hij op de grond naast de dode bullywug. Zijn handen doen pijn, er steekt een knie in zijn rug en zijn knuppel ligt naast 
de vijver.  
 
Sheler en Bohairic worstelen Clyde naar de vijver en samen weten ze zijn hoofd onder water te houden totdat hij 
ophoudt met vechten. Ze proberen hem te overtuigen dat je zoiets gewoon niet doet, maar hij blijft volhouden dat ze 
niets beters verdiende.  
 
Hope en Tin lopen langs de open deuren naar de aula en dan moet iedereen weer in actie komen… 
 
Tin en Hope waren door de eetzaal gelopen en hadden de kamers aan de zuidelijke kant van het huis nagekeken. Een 
slaapkamer voor een bediende die niet in gebruik was, een kamer die waarschijnlijk van Kora was en daarnaast een 
opslagruimte voor dekens, handdoeken en dergelijke. Daarna kwamen ze terug bij de aula, waar ze een natte Clyde 
zag in een verhitte discussie met Sheler en Bohairic. Geen Lavinia, geen Templeton. 
 
Toen ging er een deur voor ze halfopen. Een kikkerkop keek ze aan, gooide de deur open en rende op ze af! 
 
“HUMANS!” 
 
Vier bullywugs stormen de kamer uit, knuppels omhoog. Tin tovert haar schaduwachtige klauwen te voorschijn en 
wacht hun af. Hope niet – hij rent op ze af, zijn bijl achter zijn schouderbladen met beide handen vast. De bijl 
schreeuwt diagonaal naar beneden, opent de keel van de voorste bullywug en eindigt in de borst van de volgende. 
Voor een seconde gebeurt niets, en dan fonteint het bloed op uit de gesneden halsslagaders. Het sproeit in het gezicht 
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van Hope en op de witte muur naast hem. De grote ogen van de Bullywugs worden nog groter voordat ze voorgoed 
sluiten. Beide vallen op de grond neer en Hope grinnikt naar de andere twee, zijn tanden een flits van wit in zijn rode 
gezicht. 
 
Tin kan een derde niet pakken, en Sheler verschijnt uit de binnenplaats, ook met beestachtige klauwen. De druïde 
glipt tussen Hope en de bloederige muur in en klauwt het been van het kikkermannetje open. De twee overlevende 
bullywugs kijken elkaar aan en nemen een stap terug naar de kamer. Ze houden hun wapens in de aanvalpositie en 
halen uit naar iedereen die bij hen in de buurt komt.  
 
Bohairic komt erbij en maakt walvisgeluidjes, waarschijnlijk iets in het Aquan. Niemand reageert en hij probeert het in 
een normale taal, 
 
“Geef je over! Nu!” 
 
De bullywugs kijken elkaar weer aan en brullen de moed er weer in! Ze vallen fanatiek aan en vallen snel prooi tot de 
vele klauwen van de halflings. Hope loopt de keuken in en Tin de trofeekamer ernaast.  
 
De trofeekamer was ooit het centrum van high society etentjes in Sasserine, druk bezocht door sigaarrokende politici 
en chique dames. Vandaag is het slechts een grote kamer met vijf indrukwekkende opgezette dieren in. De muren 
vertonen donkere vierkanten waar vroeger schilderijen hingen en op de vloer steken er nog steeds een aantal spijkers 
uit, waarschijnlijk waar dure tapijten en kleden vroeger lagen.  
 
De dieren zijn nog steeds indrukwekkend. Een krokodil en een panter zijn de enige, normale, dieren en zijn beide 
grote exemplaren. Verder is er een grote, zwarte hond met een vacht die lijkt alsof het van schaduwen gemaakt is. Het 
licht valt er op, maar komt niet weer vrij. Ook is er een knalblauwe, vier voet lange hagedis bedekt in stof. Het lijkt nog 
steeds elektrisch geladen. Het kopstuk is een reptiel, zeker veertien voet lang met een groot zeil op zijn rug en een 
muil vol scherpe tanden. Wat het is weet Tin niet, maar ze wil het nooit tegenkomen! Elke tand lijkt bijna zo groot als 
haar gezicht! 
 
Tin loopt weer uit de trofeekamer en komt Clyde tegen, druk bezig de dode bullywugs onherkenbaar te maken. Tja, er 
zijn altijd onverwachte gevolgen van dingen – zeker als je met onbekenden moet werken. 
 
In de keuken staan Hope, Bohairic en Sheler in de buurt van de WC deur. De keuken is een puinhoop – alle laden zijn 
er uitgetrokken en modderige voetafdrukken leiden van de kelderdeur naar de aula en de eetzaal toe. De besteklades 
zijn leeg – vermoedelijk was het bestek van zilver. Ook zijn er lichte voetafdrukken van de binnenplaatsdeur naar de 
WC toe. Hope kan niet wachten om meer bullywugs te meppen en haalt de kelderdeur open. Tin gaat met haar grote 
vriend mee. 
 
In de keuken inspecteren Bohairic en Sheler de WC. Er is inderdaad een ruimte tussen de WC en de trap, en al snel 
hebben ze een geheime ingang gevonden. Een paneel schuift open en onthult een kamer met een dood of 
bewusteloze dwerg op de vloer. Wapenrekken en harnasrekken hangen aan de muren, de meesten leeg, en andere 
voorwerpen liggen er overal verstrooid. Het meest opvallend is een kist toverdrankjes die aan zijn kant ligt. De dwerg 
ligt bewusteloos op de grond naast de glasscherven van twee opengebroken potions en vier flesjes zijn nog heel en in 
de kist.  
 
De dwerg is Kaskus Kiel, één van de Jade Raven. Hij is druïde en het was zijn das die de bullywugs in de binnenplaats 
hadden gedood. Bohairic rolt hem op zijn rug en zucht. In zijn haast om genezende toverdrankjes te zoeken was hij 
blijkbaar vergeten dat er een magic missile val op het kistje gezet was.  
 
“Best ironisch, hè Sheler? Kan je hem helpen? Hij ademt nog wel.” 
 
Terwijl Sheler zich bezighoudt met het opknappen van de dwerg onderzoekt Bohairic welke voorwerpen magisch zijn. 
Een zilverachtig bastaardzwaard lijkt wel van goede kwaliteit maar is niet magisch, een licht kruisboog ook niet. Een 
dolk met wrede bochten in het lemmet is zeker magisch, een torque en uiteraard de potions ook. Last but not least, 
een halflang staf bedekt met runen hangt aan de muur tegenover de deur. De tovenaar pakt de runestaff op en begint 
te glimlachen.  
 
“Erg handig!” 
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De torque moet hij grondiger onderzoeken maar uiteindelijk heeft hij zijn antwoorden. Tegen die tijd is de dwerg weer 
wakker. 
 
************************************************ 
 
Hope en Tin liepen voorzichtig naar beneden. Onderaan de trap gloeide een steen die hoog in de muur gezet was. Het 
leek alsof de rest van de kelder ook goed verlicht was. Het rook daar muf en modderig en onderaan de trap keken ze 
snel om de hoek om de rest van de kelder snel te verkennen. Niets bewoog en ze liepen de laatste treden af en gingen 
de kelder in.  
 
“Shit!” fluisterde Tin, “Wat een puinhoop!” 
 
Halverwege de muur was een soort waterval van de vijver in de binnenplaats. Normaliter zou dit naar buiten stromen, 
maar de bullywugs hadden stukken hout gebruikt om water binnen te houden. De hout was onderaan een soort 
tunneluitgang waar er gisteren nog een metalen hek voor stond. Dit was helemaal weggeroest en straatgeluiden 
kwamen hierdoor naar binnen. Op de vloer lagen ook een aantal emmers – de bullywugs hadden een moeras van de 
kelder gemaakt! Meubelstukken die hier opgeborgen waren, waren doorweekt en geruïneerd. Her en der in de 
modder lagen halfgegeten kaaswielen, wijnflessen, mokken, houten borden, dekens, keukenstoelen, mandjes, broden, 
vlees en zoutvaten; alles vies en nat. 
 
Aan het eind van de kelder, helemaal aan de voorkant van het huis, was er een bocht naar links. Voordat de twee 
helden een stapje naar voren konden nemen klonk er een soort bas, kikkerachtig gelach vanuit die hoek, en daarna 
een korte gil in een damesstem.  
 
************************************************ 
 
“Die klootzakken hebben Brunthus gedood!”  
 
Kaskus Kiel probeert te staan en kijkt Bohairic en Sheler aan. 
 
“Is Lavinia veilig? Thard Harr zal ze openklauwen als ze dat lief meisje hebben geraakt! Is ze veilig?” 
 
Bohairic helpt de Oerwouddwerg omhoog en zegt dat ze haar nog niet hebben gevonden. Kaskus probeert weg te 
lopen en de tovenaar legt een hand op zijn schouder. 
 
“Wat is er hier gebeurd? We gaan Lavinia zoeken, en vinden, en zo nodig ook redden, maar we moeten informatie 
hebben. De wacht hebben hun handen vol in de stad – wij zijn haar enige kans! Dertig seconden nu kan een enorm 
verschil maken straks, beste dwerg. Denk even na!” 
 
Kaskus ademt in één grote zucht uit. 
 
“Je hebt gelijk … hoe heet je? Bohairic? Jullie zijn dat nieuwe groepje van Lavinia, toch? Oké, dat kan allemaal later. 
Het zit zo – we waren net terug van Cauldron – we zouden een ring ophalen maar dat bleek niet nodig. We zaten in de 
binnenplaats thee te drinken voordat we naar het feest zouden gaan. Toen stroomde er een horde aan bullywugs uit 
de keukendeur! We pakten meteen wapens en vielen hen aan! Liamae pakte één met een paar magic missile’s en 
Tolin ging er aan de slag met zijn zwaarden. Ik gaf hem een bull’s strength terwijl Brunthus een bullywug aanviel, en 
Zan was bezig met messen gooien. We hadden een stuk of vijf al neer wanneer hun tweede golf arriveerde. Een lelijke 
priester kwam uit de keuken met een cirkel tegen goed actief en gooide een stiltespreuk over Liamae heen. Toen 
heeft hij een mist opgeroepen en het laatste wat ik zag was een enorme bullywug met een hellebaard die Lavinia op 
het hoofd sloeg.  
 
Ik werd wakker, bijna dood – hij had me met een spreuk vastgehouden en één van die bullywugs had mij in mijn hoofd 
geslagen. Zan, Tolin en Liamae waren weg – en Lavinia ook! Moedige meid – ze had een rapier gepakt en alles! Ik lag 
omsingeld door dooie bullywugs en Brunthus, mijn das, was ook dood. Die grote had hem op haar wapen gespitst – hij 
had helemaal geen kans! 
 
Ik weet niet wat ze wilden, ik weet niet waar ze zijn, ik weet alleen dat er een grote is, en een priester, en dat ze 
Lavinia en mijn vrienden hebben. Ik ging op zoek naar hulp, ik wist dat Lavinia haar vader een voorraad beneden had 
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en dacht er niet aan dat het beschermd zou zijn. Dom hè? Thard Harr heeft me blijkbaar nog steeds nodig – anders 
was ik al dood. En nu?”  
 
************************************************ 
 
“Meisje in nood! In de kelder! Oooo – spullen!” 
 
Tin-a-Tin stond bij de WC en keek nieuwsgierig naar binnen. 
 
“Goeiemorgen! Oooh...ik zie een mooie glimdagger … mag ik? Dankjewel!” 
 
“Ja” zegt Bohairic, “en straks Lavinia vragen of we het mogen lenen of kopen, hè? Eerst naar beneden! Kom je, 
Kaskus?” 
 
“JA! Kom op! Snel!” 
 
De harige druïde buigt zijn armen en klauwen springen te voorschijn met een klak! Bohairic pakt het torque en de 
runestaff en geeft Tin de dolk. Clyde komt weer aan en pakt een schild en een potion zonder veel te zeggen. 
 
“Meer beneden? Mooi.” 
 
************************************************ 
 
Onderweg naar beneden vertelt Tin-a-Tin dat het beneden een en al modder is. De werkelijkheid blijkt nog erger – de 
modder is meer dan enkeldiep en heeft de consistentie van erwtensoep. De oneffen vloer daaronder is niet zichtbaar 
en ook behoorlijk glad - het is bijna onmogelijk er doorheen te lopen! Tin klimt op Hope zijn schouders en de modder 
van haar voeten maakt strepen door de bloed van zijn snelgenezende wonden. Ze pakt een pijl en maakt zich klaar om 
het te gooien. 
 
Hope loopt zo snelmogelijk vooruit, en de anderen kunnen hem niet bijhouden. Bohairic trekt de zoom van zijn 
gewaad omhoog en loopt naar de muur toe. Hij veegt één voor één de zolen van zijn pantoffels schoon en klimt op de 
muur. Horizontaal vastgeplakt aan de muur begint hij ook vooruit te lopen – alsof de zwaartekracht voor hem iets heel 
anders betekent! 
 
Tin en Hope halen de hoek eerst en Hope stapt snel naar voren en weer terug. Dit geeft Tin net genoeg tijd om de 
situatie om de hoek snel in te schatten en de aanval te openen. 
 
************************************************ 
 
Op een zachte stoel met veel kussens, van boven gejat, zit een dikke bullywug met een houten kroon op. Maanstenen 
in de kroon glimmen in het licht van de muren. De bekroonde bullywug draagt een dik harnas van krokodilleer en 
naast zijn troon staat een knuppel van bijna anderhalf meter. Voor hem staat een naakte vrouw in een wit laken. Drie 
vorken en een lepel hangen in het laken en ze houdt het strak om haar heen terwijl ze uit de buurt probeert te blijven 
van een vreemd beest dat haar lastigvalt.  
 
Het ding staat even groot als een Shetlandpony en lijkt op een enorme, oranje kever. Het heeft vier insectachtige 
poten om een lomp lijf heen. Zijn staart is lang en bepantserd en eindigt in een soort dubbelpeddel. Het heeft ook 
twee lange sprieten op het hoofd, die onderaan zijn ogen beginnen.  
 
Langs de muren staan bullywugs naar het spektakel te kijken. Ze lachen als de bange vrouw het beest probeert te 
ontwijken zonder in de modder te vallen. De modder op haar japon en een aantal kleine bijtwonden geven aan dat dit 
haar niet helemaal gelukt is. 
 
Tin verspilt geen tijd en gooit haar pijl in het oog van de dichtstbijzijnde bullywug!  
 
“Kwaak!” Groene handen latten een knuppel vallen en klauwen wanhopig naar het pijltje terwijl lange benen het 
begeven en de bullywug in elkaar zakt op de modder. Het is dood voordat het voorover op de grond valt. 
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Hope is al in beweging, en neemt een paar stappen achteruit om in de nauwe gang te vechten. Hij is al klaar voor een 
tegenaanval voordat de bullywugs hebben gereageerd. Achter hem komen Clyde en Sheler aan, de halfling nog steeds 
omhuld in een gloeiend harnas.  Achter haar worstelt Kaskus door de modder terwijl Bohairic in de buurt van het 
plafond op de muur loopt. 
 
************************************************ 
 
Chief Lorpth, stamhoofd van deze bullywugs, springt uit zijn stoel! 
 
“Chunkus! Eten!” 
 
Hij schopt het beest in de kont en met een piepgeluidje schuifelt het beestje om de hoek en op Hope af. Hope zet zich 
schrap voor een aanval maar het ding stopt voor hem en laat zijn sprieten zachtjes naar voren reiken. Wat er dan 
gebeurt, is echt choquerend. De sprieten raken lichtjes zijn bijl en overal waar ze het aanraken verschijnen 
roestplekken! Deze groeien in secondes uit tot gaten en het hele lemmet valt als oranje poeder op de modder voor 
Hope zijn ogen. 
 
“Fuk!” zegt Tin-a-Tin van zijn schouders, “Een roestmonster!” 
 
De bullywugs hebben geen last van de modder en rennen allemaal op Hope af. Chief Lorpth schopt weer met zijn 
grote kikkerbeen en de vrouw vliegt tegen de muur en valt, stil, in de modder. Hij pakt zijn knuppel en maakt een paar 
oefenslagen in de lucht voor hem. 
 
Hope ontwijkt met gemak de aanvallen van de bullywugs en slaat met het heft van zijn dure bijl op het roestmonster 
in. Het sist met pijn als de grote stok een deuk in zijn zij maakt. Sheler komt achter hem aan en klauwt ook op het 
beest in; lange krassen verschijnen in de linkerflank van het beest en bloed stroomt op de modder uit. Tin gooit weer 
een pijl en deze doorboort het hoofd van het beest, precies tussen de ogen in. Met een piepend zuchtje zakt het op de 
grond met een plons, in seconden uitgeschakeld. De pijl valt uit het hoofd van het dode beest, de voorkant toch 
helemaal weggeroest. 
 
Van het plafond schiet een ondersteboven Bohairic een magisch pijltje in een bullywug. Een schroeiplek verschijnt op 
het hoofd van het kikkermannetje en het kijkt hem woest aan, te ver uit zijn buurt om hem aan te vallen. 
 
************************************************ 
 
Lorpth was woedend. Hij was al lang verveeld met de stomme drogevellen en wou niets liever dan terug te gaan naar 
zijn moeras. Omdat ze moesten wachten hield hij zich bezig met een spelletje tussen Chunkus en het drogevel 
vrouwtje; als ze minstens één stukje zilveren bestek uit de buurt van Chunkus kon houden zou hij haar laten leven. En 
nu was Chunkus dood. Iemand zou boeten. 
 
************************************************ 
 
“Uit de weg! Ik ben eerst!” Lorpth duwt een pad door zijn soldaten en haalt uit tegen Hope. Hij zet al zijn spierkracht 
in de slag en let niet goed op waar het inslaat.  Met een plons slaat zijn knuppel op de modder in, recht voor een 
opgeluchte Hope.  
 
En dan verschijnt een gloeiende halfling met klauwen voor zijn ogen! Sheler steekt hem met beide klauwen en gouden 
ijs verdwijnt in de wonden. Simultaan hamert Hope zijn grote stok op Lorpth zijn schouder in, en springt Tin-a-Tin van 
de schouders van de barbaar over zijn hoofd heen. Pijn scheurt langs zijn rug wanneer de halfling haar nieuwe, 
magische dolk uitprobeert in zijn rug! 
 
De Grote Chief slaat Hope net zo hard terug, maar krijgt geen kans een titanenstrijd met de barbaar aan te gaan. 
Klauwen en dolken van de twee halflings verzwakken hem razendsnel, en de volgende slag van Hope is beslissend. 
Lorpth valt in de modder neer, zijn kroon naast hem. 
 
Bohairic ontwijkt de knuppels van de ander Bullywugs en bereikt de vrouw via het plafond. De kikkers hebben geen 
tijd om achter hem aan te gaan, want Kaskus en Clyde zijn er nu ook. Tin-a-Tin lokt twee uit om haar kameraden een 
opening te geven en krijgt onverwacht klappen! Ze zucht en vecht door. Clyde krijgt een bullywug neer, Sheler en 
Hope ook, en Kaskus heeft het gevecht net gehaald wanneer Tin de laatste uitschakelt met een steek in de nieren. 
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In de hoek ziet hij de vrouw in een laken die wakker wordt na een potion van Bohairic. 
 
“Liamae…” 
 
************************************************ 
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Deel 8: 20.02.2008: “Chultan Stand-off.” 
 
Templeton wordt wakker met hoofdpijn, vastgebonden en met iets in zijn mond, op een stoel in een donkere 
slaapkamer. Zware gordijnen zijn dichtgetrokken en de kamer ruikt naar een combinatie van oud zweet en 
moerasmodder. Het bureau, de stoelen en bijna alle meubilair zijn bedekt met witte dekens, wat de kamer een 
grafachtige sfeer bezorgt. Alleen het hemelbed in de noordwest kant is niet gedekt, met de deken op de vloer. De 
stoel waarop hij zit is zwaar en stevig, en hij is bij de enkels, onder de oksels en bij de polsen goed vastgebonden. 
 
Op het bed zit een sterk gespierde half-orc met een leren harnas en veel tatoeages. Zijn rechteroog is er niet meer, 
met een wreed litteken eromheen. Naast hem ligt een boek.  
 
“Hij … is wakker” kwaakt een stem van achter de stoel.  
 
Templeton draait zijn hoofd om en ziet iets vreselijks! Een oud bullywug met geelzuchtig huid en veel wratten. In 
plaats van rond is hij mager en zijn keelzak fladdert los op zijn borst, opengescheurd in een oud gevecht. Kwijl druipt 
uit de wond en wanneer hij ademt fladdert en zuigt het gat. Hij heeft een natte, witte deken om zijn schouders heen 
en een heilig symbool hangt om een ketting om zijn nek. Alle waterwezens kennen het symbool - zes tentakels om een 
mond vol scherpe tanden – het symbool van Dagon, Demon Lord van de Donkere Dieptes en Heer van Schaduwzee, 
een laag van de Abyss. 
 
Achter hem zitten er meer mensen, ook vastgebonden op stoelen. Lavinia, Kora, en twee van de Jade Raven. Lavinia 
lijkt de enige die bij bewustzijn is, Kora haar hoofd hangt op haar borst en de andere twee hoofden hangen ook naar 
beneden. Lavinia heeft een blauw oog en bloed op haar mond, waar een sok uitsteekt. Ze kijkt ook behoorlijk pissig. 
 
“Goedemorgen,” zegt Drevoraz.  
 
“Voordat je denkt dat dit één van die fabelachtige scènes is, waar twee stoere mensen een beschaafd gesprek met 
elkaar hebben, terwijl ze eigenlijk vijanden zijn –dat is niet zo. Bua Gorg, pak die halfling.” 
 
De bullywug cleric loopt naar Kora toe en maakt haar bewusteloos lijf vrij. Hij loopt terug en laat haar op de grond 
vallen naast Drevoraz. De half-orc raapt iets op van het bed naast hem, één van die metalen pistolen. Hij drukt het 
tegen het hoofd van Kora en haalt de trekker over.  
 
Er komt een vreselijke knal en bloed sproeit op Drevoraz zijn arm. Kora haar lijf trilt even en gaat stil. Van de stoelen 
komt een soort “piep” uit Lavinia en haar wilde, geschokte ogen vinden die van Templeton. Ze lijkt alsof ze gek wordt. 
 
De bullywug pakt Templeton zijn hoofd vast met droge klauwen en draait zijn gezicht weer richting Drevoraz. 
 
“Heb ik nu je volle aandacht?” vraagt de half-orc. 
 
Tempelton kijkt de piraat met ongeloof en afschuw aan.  
 
“Dat was helemaal niet nodig.” 
 
“Volgens mij wel. Mijn vragen zijn simpel maar ik heb geen zin om leugens en heldhaftige onzin. Je vertelt me wat ik 
wil horen of die zus van Vanthus is de volgende. Je kunt niet ontsnappen, en wij kunnen doen wat we willen.” 
 
Iets slaat in Templeton zijn hoofd van achteren, en daarna komt de vuist van Drevoraz op zijn gezicht. Minuten lang 
houden ze het vol, totdat Templeton bewusteloos in de stoel hangt. Wanneer hij weer wakker wordt ziet hij Bua Gorg 
voor hem met een mes. 
 
“Bloed voor Dagon!” kwijlt de cleric, en hij steekt de mes in Templeton! 
 
Templeton wordt weer wakker, de smaak van een potion in zijn mond. Alles doet pijn. De cleric is in de hoek, onder 
zijn natte deken, aan het bidden. Drevoraz zit tegenover hem, op het bed. Naast hem ligt een stapel blauwgroen haar 
– die van Templeton! 
 
“Het zwaait niet zo irritant als het eraf is.” lacht de piraat. 
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Vervolgens stelt hij een reeks vragen over Vanthus, vooral over waar hij is en wanneer hij thuiskomt. Templeton legt 
uit dat hij ook Vanthus wil pakken en dat Harliss achter hem staat, en dat hij haar leven had gered.  
 
“Onzin en leugens! Hoe ken je haar naam? Jullie waren al langer van plan mijn kapitein te beroven, dus. Het ging niet 
om het schip maar om de kapitein! Als ik tijd heb gaan wij het hier later over hebben! En daarna … Koud Kapitein 
Wyther zal jouw lijk krijgen en er een slaaf van maken!” 
 
Templeton kan alleen herhalen hoe ze Harliss tegenkwamen en gered hadden. Hij zegt dat zijn collega een brief van 
haar heeft… 
 
“Ha! Nu weet ik dat je liegt! Mijn kapitein en ik hebben een signaal. Als ze jouw echt vertrouwde had ze je dat 
gegeven, ik kan toch niet lezen. Het is me nu duidelijk. Eerst ga je me vertellen hoe laat we Vanthus Verdomd 
Vanderboren kunnen verwachten, en daarna geef ik jou aan Bua Gorg hier, als betaling voor de hulp van zijn stam. Zijn 
God zal je ziel krijgen, en het hoofd van de Kraken Society je lijk. Zo – hoe lang hebben jullie dit gepland?” 
 
Terwijl hij voor de zoveelste keer in elkaar geslagen wordt, merkt Templeton iets vreemds, iets wat de piraat zegt. Hij 
heeft heel duidelijk het idee dat Vanthus hier nog steeds woont en dat hij later vanavond thuiskomt. In het begin leek 
het gewoon een soort vaag aanname maar nu is de Genasi er zeker van. De half-orc heeft het helemaal mis, maar hoe 
kan dat?  
 
Op een gegeven moment ligt hij, en de stoel, op de vloer en maakt hij oogcontact met Lavinia. Drevoraz heeft het 
weer over Vanthus en Lavinia, met tranen in haar ogen, geeft de kleinste knik richting de Genasi. Zij heeft hem het 
verteld! 
 
“Oké, klootzak. Ik leg het voor je uit,” zegt Templeton.  
 
Met een vlug gebedje dat hij het nu snapt begint hij een verhaal te verzinnen over hoe Vanthus, hem en het 
vriendinnetje van Vanthus een plan hadden om de Kraken Society te beroven. Hij zegt dat ze Harliss moesten hebben 
omdat ze niet met de Lotus wilde meewerken en dat ze wisten dat Harliss een hoop dure spul naar Kraken’s Cove zou 
brengen. 
 
Ondertussen denkt hij Lavinia haar plan te snappen – hou die half-orc hier totdat de rest van de party de boel redden! 
Hij is stiekem ook trots dat ze zijn groep zo vertrouwt. 
 
Wanneer hij klaar is met het vertellen wordt zijn stoel naast die anderen gezet, waar Kora haar stoel was. Met een 
beetje schuiven zou hij dicht genoeg bij de handen van Lavinia komen dat ze aan de touwen van elkaar kunnen 
werken, en langzamerhand begint hij de stoel te verplaatsen. 
 
************************************************ 
 
Liamae blijkt erg boos te zijn, maar helaas zijn haar spreukjes op. Ze pakt een wand en loopt naar de trap. Ze geeft het 
roestmonster een schop en kijkt naar de deuken in de schedel van het beest. Ze stopt, kijkt naar Hope, kijkt naar zijn 
bijlheft en kijkt weer naar Hope met andere ogen. Ze blijft naar hem kijken, trekt één wenkbrauw even omhoog en 
loopt weer verder. 
 
Iedereen loopt zo snel mogelijk door de modder en naar de keuken toe. Liamae weet niets nieuws en wil dat de groep 
Lavinia boven gaan zoeken. Toevallig was dit al hun plan. Modderige voeten betreden de keuken en de achtertrap 
naar boven. Met geen bullywugs te zien wordt een trainingzaal en de waskamer snel onderzocht. 
 
Bohairic vindt een lab en kijkt deze erg snel na, op zoek naar bruikbare dingen. Kaskus en Liamae blijven hier om te 
kijken of ze toch wel iets nuttigs kunnen vinden. Ze vinden dat ze toch een beetje de groep in de weg zullen lopen. 
Met hun beste wensen in zijn oren loopt Bohairic verder naar de trap naar de tweede verdieping, waar Tin, Hope, 
Sheler en Clyde al staan. 
 
Sheler staat naast de open deur naar een gewijde plek en altaar, toegewijd aan Shaundakul. Hope en Clyde 
discussiëren over stompe voorwerpen en Tin loopt stilletjes de trap omhoog. 
 
“BOEM!” 
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“AUWURGH!” 
 
Tin wordt voorover op de trap gegooid en grijpt haar nek vast. Bloed stroomt tussen haar vingers en ze half rent, half 
valt naar beneden. Voordat iemand kan reageren springen twee grote, wezelachtige beesten van de overloop op de 
trap! Beide zijn zeker vijf voet lang, en zo zwart als maar kan. Hun vacht is stekelachtig en ze hebben hoorns en 
roodgloeiende ogen. Hun tanden lijken erg gevaarlijk. 
 
Van boven hun hoofden op de overloop komt een diepe stem; 
 
“De volgende persoon die ik zie moet Vanthus Vanderboren zijn.” 
 
Terwijl Tin aan de slag gaat met haar toverstokje vol genezende spreuken pakt Bohairic het briefje van Harliss. Hij 
stuurt het omhoog met een van zijn onzichtbare hulpjes. Sheler en Hope stoppen voor de duivelse wezels onderaan 
de trap. 
 
“Wij hebben niets met Vanthus te maken!”roept Bohairic, “Harliss heeft ons gestuurd – kijk naar het briefje!” 
 
Niemand pakt het briefje en het antwoord komt snel. 
 
“Een brief? Is dat alles wat jullie hebben? Haal jullie schipmaat op en stuur hem naar boven!” 
 
Dertig seconden is te lang voor Hope stil te staan. Hij pakt het heft van zijn bijl en rent de rest van trap op, door de 
Fiendish wezels heen! Zodra hij bij ze in de buurt komen vallen ze kwijlend aan. Sheler weet één van de muilen een 
klap te geven maar de tweede bijt diep in Hope zijn been … en blijft erin vastgeklemd! De rode ogen gloeien en het 
zuigt! Hope wordt bleek en pakt de trapleuning in zijn linkerhand vast, knokkels wit. Zijn levensbloed druipt uit de muil 
van de wezel en het beest begint warmte af te geven.  
 
De demonische wezel voelt iets aan Sheler en laat Hope los. De rode gloed wordt intenser en spreidt zich uit tot de 
tanden en het valt de halfling aan! Sheler weet de aanval net te ontwijken en klauwt de wezel uit elkaar, waarbij het 
meteen, in een zwavelachtige wolk, verdwijnt. Hope verkoopt de andere een mep met het heft van zijn bijl en ook 
deze verdwijnt. Ze kijken snel naar Hope zijn wond maar deze is al gestopt met bloeden. Voordat ze verder kunnen 
lopen wordt de lucht om ze heen plotseling vochtig. Moerasgeuren vullen de kamer en mist vormt razendsnel op de 
trap. Een enorme mistbank verschijnt, spreid zich uit en zakt naar beneden. De warme, vochtige lucht maakt iedereen 
meteen nat en zelfs je hand voor je neus zien wordt moeilijk! 
 
Voorzichtige voetstappen geven aan dat Clyde langs de muur naar boven loopt. Hope en Sheler doen hetzelfde, maar 
gebruiken de trapleuning om hun positie te bepalen. Terwijl ze naar de slaapkamer met een open deur lopen klimt Tin 
op Bohairic zijn schouders. De tovenaar zet zijn pantoffels tegen de muur van de altaarkamer en begint omhoog te 
lopen. Ze komen aan bij de slaapkamerdeur samen met hun bondgenoten.  
 
Onder hen krioelt de mistbank die zich langzamerhand de eerste verdieping vult. Voor hen zien ze een verschrikkelijk 
tafereel.  
 
************************************************ 
 
In de slaapkamer van Lavinia haar ouders zijn de zware gordijnen dichtgetrokken tegen de ochtendzon. Uit de kamer 
walmt een luchtje dat naar een combinatie van oud zweet en moerasmodder ruikt. Het bureau, de stoelen en bijna 
alle meubilair zijn bedekt met witte dekens, wat de kamer een grafachtige sfeer bezorgt. Alleen het hemelbed in de 
noordwest kant is niet gedekt, met de deken op de vloer.  
 
Middenin de kamer staan vier stoelen, elk met iemand er op vastgebonden. De laatste twee Jade Raven zijn er, allebei 
bewusteloos of erger, en je ziet ook de achterkant van Lavinia haar hoofd. Deze hangt ook naar beneden. Voor jullie 
zit Templeton, in alleen zijn broek. Zijn benen zijn vastgebonden aan de poten van de stoel en zijn handen achter hem. 
Zij haar is afgehakt en zijn gezicht is bebloed en opgezwollen. Hij is wakker, en boos. 
 
Naast het bed ligt Kora, met een gat in haar achterhoofd, in een plas bloed. 
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Bij de haard staat een bullywug, een oude. Zijn vel is geelzuchtig en hij heeft overal wratten. In plaats van rond is hij 
mager en zijn keelzak fladdert los op zijn borst, opengescheurd in een oud gevecht. Kwijl druipt uit de wond en 
wanneer hij ademt fladdert en zuigt het gat. Hij heeft een natte, witte deken om zijn schouders heen en een heilig 
symbool hangt aan een ketting om zijn nek. Bohairic herkent het symbool - zes tentakels om een mond vol scherpe 
tanden – als het symbool van Dagon, Demon Lord van de Donkere Dieptes en Heer van Schaduwzee, een laag van de 
Abyss. 
 
Naast hem staat een half-orc (meer orc dan mens, lijkt het) met een pistool op de deurgang gericht. Hij draagt zwarte, 
met metalen plaatjes en knoppen bedekte leer en heeft een rood litteken door zijn rechteroog. Hij neemt een stap 
terug en duwt deze tegen Templeton zijn hoofd. 
 
Voordat hij iets kan zeggen heeft Bohairic een licht spreuk verwoord. Een punt op de haard begint licht uit te stralen 
en de Bullywug cleric schroeit zijn ogen even dicht. Wanneer hij ze weer opent zijn ze groenblauw geworden; oogwit, 
pupil, alles. De geur van de zee vult de kamer, zout maar ook verrot. Hij wijst naar Bohairic en zijn keelzak fladdert 
wanneer hij spreekt, elk lettergreep nat en hol. 
 
“Lijdt voor Dagon!” 
 
De tovenaar zucht met onverwacht, hartverscheurende pijn! Blaren vormen op zijn huid en zijn ogen beginnen te 
bloeden. Hij begint door zijn knieën te zakken, pakt de deurkruk vast en verzet zich hevig. 
 
“Ik … denk …. het … NIET!”  
 
En dan staat hij weer normaal, rechtop en heelhuids. Schuim en pus druipen uit de keelzak van de priester en hij staart 
de tovenaar woedend aan door halfdichte ogen. Op zijn schouders knipoogt Tin-a-Tin naar de priester en verdwijnt. 
Bohairic staat rechter op, het gewicht van zijn schouders af. 
 
“GENOEG!” 
 
Drevoraz haalt de hamer van zijn pistool terug en duwt het harder tegen het hoofd van Templeton; een druppeltje 
bloed glijdt langs het voorhoofd van de Genasi en over zijn wang. 
 
“Bua Gorg, genoeg! Jullie … geen stap verder! Waar is Vanthus?” 
 
************************************************ 
 
Terwijl Sheler en Clyde zich achter de muur bij de deur verzamelen maakt Bohairic een laatste poging om alles 
vreedzaam op te lossen. 
 
“Drevoraz! Bega geen fout! Iemand heeft je fout ingelicht, wij werken niet met Vanthus samen. We hebben Harliss 
geholpen te ontsnappen van de puinzooi Vanthus Vanderboren heeft achtergelaten. Hij heeft het zelf veroorzaakt, zelf 
gedaan, samen met zijn vriendinnetje. Wij zoeken hem ook, om hem te berechten! Geloof je ons niet, kijk dan in het 
briefje van Harliss.” 
 
“Je kunt goed kletsen, ik zou het bijna geloven, maar Harliss weet dat ik niet lees! Ga terug naar Vanthus, ik zal 
wachten. Alleen Vanthus hoeft te boeten voor wat hij mijn kapitein, en mijn schip, heeft aangedaan.” 
 
De bullywug pakt een speer van de grond en roept, “Niks wachten! Dagon wil bloed!” 
 
Achter de deur mompelt Clyde iets, waaruit alleen “….bloed wilt geef ik je bloed hoor…” te verstaan is. 
 
Bohairic richt zijn wand op Drevoraz, Templeton lijkt plotseling veel alerter en knipoogt naar zijn kameraden, en Sheler 
springt de kamer binnen! 
 
Drevoraz draait zijn hoofd naar Templeton en haalt aan de trekker, maar voordat hij kan schieten brult hij in pijn! 
Achter hem verschijnt Tin-a-Tin, met haar wrede dolk in zijn rug! Een magisch pijltje schiet zijn schouder binnen, 
afgevuurd door Bohairic, en zijn arm trilt met de impact. 
 
“BOEM!” 
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Templeton vliegt naar voren – zijn armen nu vrij! De kogel schiet boven zijn hoofd en boort in de muur terwijl de 
Genasi op de grond valt, zijn benen nog vast aan de stoel. Terwijl de geur van brandend haar zijn neusgaten vult gaat 
hij aan de slag met de andere touwen. 
 
Sheler rolt onder de zoekende speerpunt van Bua Gorg en komt op zijn voeten naast Drevoraz. Ze ramt haar klauwen 
in zijn zij net voordat Tin-a-Tin weer precies de goeie plek onder zijn harnas weet te vinden met haar dolk. Drevoraz 
haalt uit met zijn scimitar en zijn slag wankelt voordat hij de spellthief kan raken. Tin haar spieren groeien terwijl die 
van de half-orc lijken te krimpen - van zijn blik heeft hij nooit een spellthief gevochten! 
 
De piraat opent zijn mond om iets te zeggen en een pijl van Hope zijn tweemeter boog schiet erin! De pijl verdwijnt 
tot aan de veren en de punt doorboort zijn hersenstam en barst uit zijn achterhoofd. Drevoraz blijft nog een paar 
seconden staan, een verbaasde blik op zijn gezicht, en klettert op de vloer. 
Sheler kijkt naar de andere vastgebonden mensen, beginnend bij Lavinia natuurlijk. Bohairic stuurt zijn hulpjes met 
genezende toverdrankjes naar Templeton, die nog met de touwen bezig is, en Lavinia toe. Clyde en Tin lopen op Bua 
Gorg af en Hope pakt rustig een tweede pijl.  
 
************************************************ 
 
De bullywug priester lijkt meer woede dan kracht – waarschijnlijk door alle gevechten van eerder die ochtend. Tin 
steelt zijn beschermspreukje en zijn laatst genezend gebed, misschien niet helemaal een goed idee want nu weert de 
halfling alle mensen van goede aard af!  
 
Clyde kijkt naar zijn knuppel en naar de vieze bullywug. 
 
“Je bent veel te goed voor mijn mooie knuppel, maar …” 
 
De bullywug-hatende lijfwacht begint op de cleric in te slaan en weet ook de speer van de priester handig te 
ontwijken. Tin blijft prikken, Hope schiet een pijl in de oude priester, Bohairic slaat hem op het hoofd met zijn staf en 
Tin eindigt het oneerlijk gevecht met een steek in de nek van de demondienaar.  
 
************************************************ 
 
Clyde blijft het lijk van de bullywug vermorzelen terwijl Templeton, eindelijk vrij en een beetje opgeknapt, de spullen 
naast het bed doorzoekt. Hij pakt Lavinia haar verzilverde rapier en strompelt naar Drevoraz toe. De half-orc lijkt al 
dood, maar voor de zekerheid en voldoening steekt Templeton het rapier door zijn borst en in de vloer. 
 
Lavinia loopt moeilijk naar de stapel wapens en andere spullen en pakt een zwaard. Ze steekt het in het lijk van 
Drevoraz, naast het rapier, en ook zij bereikt de vloer met het puntje van het wapen. Ze kijkt in Templeton zijn ogen 
en fluistert, zacht. 
 
“Voor Kora.” 



90 

Deel 0: 05.03.2008: “Losse eindjes.” 
De rest van de dag is heel vreemd. Schok dat Kora vermoord is, opluchting dat Lavinia en Templeton nog leven, 
ongeloof dat een huis, dat al zo veel heeft moeten doorstaan, ook binnengevallen was! Voor Lavinia is het schok en 
verlies, voor de groep is het een opstapeling van alles wat de afgelopen dagen gebeurd is – magische parels, enge 
ziektes, moordpogingen en een reddingsmissie. Tijd voor rust, dus! 
 
Kora wordt over twee dagen begraven en in de tussentijd komen schoonmaakploegen en bouwvakkers met katers het 
huis op te ruimen. De dienst is mooi, in de tuin van Lavinia. Kora wordt daarna begraven in de Vanderboren familie 
begraafplaats op het Eiland van de Voorouders. 
 
De groep neemt de tijd na de dienst om Lavinia in te lichten over alles wat de laatste tijd gebeurd is, in Kraken Cove en 
op straat. Lavinia haar gezicht vertoont alle mogelijke emoties, van vrees naar droefenis en boosheid. 
 
“Ik moet toch zeggen, ook al verdient hij het een duizend keer over, dat ik opgelucht ben dat Vanthus niet dood is. 
Voor zijn daden verdient hij het, zeker, zeker, maar hij blijft mijn broer. Hopelijk is zijn laatste mislukking een lesje 
voor hem en gaat hij nu gewoon de regio voorgoed verlaten.” 
 
“Dat kunnen we maar hopen.” zegt Sheler. 
 
“En wat de Kellani’s betreft, ik zal formele aanklachten voor de Dageraad indienen dat ze van hun land en titel gestript 
worden. Sowieso regeren ze nooit weer in deze stad! En voor jullie…” ze kijkt naar iedereen, één voor één, vol in het 
gezicht. “Ik heb aan jullie mijn leven te danken, en dat is een schuld wat ik nooit terug kan betalen! Om daar een begin 
van te maken zal ik jullie maandelijkse inkomen meteen verdubbelen, met een flinke bonus erbij, als dank voor alles 
wat jullie hebben gedaan.” 
 
“Bohairic, ik heb ook iets ontdekt wat jij interessant zal vinden – die achtpuntige sterren zijn symbool van de Zoekers, 
een organisatie die alles over oude kennis verzamelt. Ze hebben mij benaderd voor de dienst en zeiden dat mijn vader 
er lid van was. Ze hebben een kantoor in Sasserine, maar ik zei dat ik niets voor mij was. Misschien is het iets voor 
jou?” 
 
************************************************ 
 
Daarna gaat Lavinia hard aan het werk, soms samen met Sheler en Bohairic, om de papieren van haar ouders te 
ontcijferen. Ze neemt alleen de tijd om een baljuw, Jerald, en een huishoudster, Jannie, aan te stellen. De papieren 
voor de Zeewyvern worden opgesteld, en volgens de wetten van Sasserine is het schip van diegene die het gevonden 
hebben, uiteraard na ‘administratieve kosten’. Lavinia stelt voor om de kosten te betalen en het schip van de groep te 
kopen, want ze heeft een idee. Ze stellen de beslissing uit totdat ze alles weten. 
 
Na vijf dagen is het zo ver en roept Lavinia haar A-team bij elkaar. Ze zit in de eetzaal met een aantal zeekaarten, 
landkaarten en een groot boek. Ze begroet iedereen warm en vraagt dat iedereen gaat zitten.  
“Jullie herkennen natuurlijk het dagboek … logboek … journaal van mijn moeder? Mijn ouders hadden lef, een beetje 
gek zeggen sommige mensen, maar je hoort mij geen kritiek uiten op mensen met een avontuurlijk ziel! Ik stel het 
zeer op prijs. In ieder geval, het blijkt dat ongeveer vier jaar geleden mijn ouders aan een riskant onderneming 
begonnen. Ze zijn met de Blue Nixie, en een schip vol kolonisten, naar het zuiden gaan varen. Ze gingen over de Grote 
Zee naar een plek dat ze het Isle of Dread noemde, het Vreeseiland. Misschien komt de naam bekent voor? 
 
Volgens het boek is het een perfecte naam. Een met regenwoud bedekte hel vol enorme reptielen, ongetemde 
wilden, en gevaar om elke hoek. Toch is het zuidelijkste schiereiland relatief afgeschermd van de gevaren van het 
hoofdeiland en hier, tussen de dorpen van vriendelijke bewoners, hebben ze een kolonie gesticht – Farshore. 
 
Het Isle of Dread vertegenwoordigt een ware schatkist aan bronnen … exotische houtsoorten, specerijen, voedsel en 
zelfs mineralen zoals zilver en goud. Nadat Farshore opgestart was zou het mij familie een relatief onverstoorbare 
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geldstroom. Voordat mijn ouders terug konden varen sloeg mijn broer toe en … jullie weten in welke staat ik toen 
verkeerde, een paar weken geleden.  
 
Als Farshore faalt, dan faalt mijn ouders hun laatste nalatenschap. Ik ben van plan hun werk weer op te pakken en heb 
een reis gepland om de kolonie te bevoorraden, en in de kolonie voor de rest van het jaar te verblijven. De Blue Nixie 
wordt nu klaargemaakt voor een lange reis, maar ik ben nog één schip tekort. Weten jullie misschien waar ik een schip 
kan vinden die zo’n lange reis aankan, en misschien ook een groep ervaren mensen van goed karakter die mij hiermee 
zouden willen helpen? Ik ben bang dat de reis zelf gevaarlijk kan worden en heb geen idee hoe de kolonie er voor 
staat, maar ik vermoed dat jullie het wel leuk zouden vinden.” 
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Deel 1: 26.03.2008: “Trossen los!” 
 
Zes weken vliegen voorbij. Een zeereis van een aantal maanden vraagt veel voorbereiding, zeker als je niet weet wat je 
allemaal tegen zal komen. Iedereen heeft zijn of haar eigen plannen voor de tussentijd en deze plannen worden ook 
grotendeels gerealiseerd. 
 
Tin heeft hevige discussies met Sheler over hoe ze Mevrouw Kellani wil aanpakken. Uiteindelijk kiest ze voor 
vernedering en zijn moord en diefstal van tafel geveegd. Zes weken lang kampt Sasserine met een graffitiplaag waarin 
de seksuele voorkeuren van de Kellani’s vaak ter discussie gesteld zijn. Als men de graffiti gelooft zijn hun bronnen van 
inkomsten veel … schunniger … dan men had gedacht. De moeder van Rowyn krijgt speciale aandacht en – nogmaals 
als je de graffiti geloofd – blijkt een buitengewoon dierenliefhebber te zijn, en erg lenig ook. 
 
Sheler stort zich volledig op het regelen van haar opvangcentrum. Winkeliers en handelscompagnieën hebben er veel 
voor over en de goedkope arbeid die de maatschappelijke stages van haar vroegere werkelozen verrichten 
veroorzaakt veel commotie. Vakbonden dreigen te staken en de stad hangt op het randje van een ware revolutie. 
Gelukkig kan Sheler de bozere vakbondleiders overtuigen om haar maatschappelijke buitenbeentjes een kans te 
geven. Proeflidmaatschap en het bijbehorende rinkel van lidmaatschapskosten sussen hun klachten net zo snel als een 
woord van de zeer overtuigende druïde. Na één van deze onderhandelingsrondes komt de halfling een jonge priester 
tegen die erg onder de indruk van haar principes is. Deze priester, Timothy, biedt aan om met Sheler te reizen en de 
party van zijn talenten – en spreuken – te voorzien. 
Hope is helemaal weg van zijn nieuwe krachten en vecht regelmatig in de Arena voor Zelkarune’s Hoorns.  Hij krijgt 
lidmaatschap van deze groep aangeboden en werkt vaak met de dieren onder de Arena. Het maakt hem niet zo veel 
uit of hij gebeten wordt, want zulke lichte verwondingen zijn binnen dertig seconden niets meer dan vage littekens. 
Nadeel is dat hij steeds meer van deze littekens verzamelt, maar hij vindt dit best stoer – en de dames ook. Liamae 
toont af en toe interesse in een avondje stappen maar het komt steeds niet goed uit voor de een of de andere. Zij is 
ook eenmaal een sorceress, met magie in haar bloed. Hope twijfelt ook of het überhaupt een goed idee is om bij haar 
in de buurt te komen. Ze blijft wel mooi. 
 
Bohairic heeft het vooral druk met het vinden, kopen en in zijn boek schrijven van spreuken. Hij onderzoekt ook 
spreuken die hij nog lang niet kan gebruiken en maakt uitgebreide aantekeningen over deze. Tegen de tijd dat hij alle 
berekeningen en vergelijkingen echt begrijpt zal hij voldoende informatie hebben om ze direct in zijn boek te zetten. 
Hij loop ook dagelijks alle winkels af die in magische voorwerpen handelen, plaatst bestellingen, helpt met het 
identificeren en opladen van stokken en staven en leert veel handige feiten van tovenaren, anatomen en andere 
beestkenners. “Een feit niet geleerd is een feit niet begeerd.” zegt hij, maar niemand snapt het. 
 
Templeton is ook druk op zoek naar magische voorwerpen. Hij oefent vaak met zijn manticoreschild, en werkt hard 
om zijn tweeschildentechniek te verbeteren. Soms loopt hij met Bohairic mee naar vage winkels om een scala aan 
magische hebbedingetjes aan te schaffen. In deze optiek is hij de tegenovergestelde van Hope en Sheler, en dat vindt 
hij erg leuk! Daarnaast is er ook altijd Shakira. Met behulp van Lavinia geeft ze nu ook optredens bij een aantal 
adelfamilies thuis, en zij is Templeton natuurlijk ook erg dankbaar! Zijn grootste aanschafwensen zijn net niet ‘veilig’ 
te realiseren, maar hij gaat aan boord met een sterk verbeterd harnas en veel nieuwe technieken om uit te proberen. 
 
************************************************ 
 
Af en toe gat de groep naar de haven om te kijken naar hun schip. Ze horen af en toe dat nieuwe familie’s zich hebben 
aangemald als kolonisten. Dan gaan ze terug naar de winkels om te kijken of hun nieuwe speelgoed al gemaakt of 
gevonden is. Nou, behalve Sheler dan, die het allemaal onnozel vindt. 
 
Het speelgoed stapelt op, en de rekeningen ook. Keuzes moeten gemaakt worden en hebzucht wint – het schip wordt 
verkocht aan Lavinia.  
 
“Ach,” zegt Templeton, “Het was maar drijfhout. Strandvondst. Geld op straat. En als jullie mij willen excuseren …. ik 
moet iets ophalen.” 
 
************************************************ 
 
Lavinia verspilt geen tijd en huurt een kapitein in, Amella Venkalie. Een tengere vrouw, maar sterk. Ze kleedt zich voor 
vechten en zeilen, en lijkt niet geïnteresseerd in mannen. Haar rechterwang draagt een dunnen litteken en ze kent 
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ontzettend veel vloeken en scheldwoorden. Al snel heeft ze alles onder controle. Een aantal zeilers worden ontslagen, 
“Sukkels!” en de discipline wordt aangepakt. Binnen no time is de Wyvern een strakke schip en het krijgt zelfs een 
nieuw laagje verf. 
 
************************************************ 
 
In de laatste weken heeft Lavinia een akkoord gesloten met Zebula Meravanchi z’n familie om de reis te kunnen 
betalen (plotseling een schip kopen is duur). Deze adel is een van de rijkste mannen van Sasserine en hij heeft, samen 
met Lavinia haar ouders, de kolonie gesticht. Hij stuurt een vertegenwoordiger mee om de belangen van zijn familie in 
Farshore te behartigen. 
 
En eindelijk is het tijd om te varen. De rest van de bemanning wordt voorgesteld aan de groep, die officieel ook 
bemanning zijn. Ze zijn vooral verantwoordelijk voor het verdedigen van het schip, maar voor de rest draaien ze ook 
volledige wachten en hulpen ze met van alles. 
 
Een passagier, Pater Feres, is op reis naar Port Nyanzaru. Hij biedt zich aan als scheepsdokter maar Timothy lijkt meer 
geschikt. En meer ervaren. Hij is een ascetische volger van Lathander, wat Sheler wel respecteert. 
 
Een andere passagier, Skald, is een elf ranger van Calimshan. Hij kijkt vaak over zijn schouder en heeft bijna witte huid. 
Hij praat met een nasale stem en Tin doet hem graag na. 
 
Aan het werk is, onder andere, Lirith Veldirose. Een jonge vrouw met rood haar en veel shawls, ze beweegt heel 
soepel en beoefent gymnastiek elke dag. Ze houdt van een drankje en alles wat glimt. 
 
Ook aan boord is Urol Furol, een gnoom druïde en natuurwetenschapper. Hij is erg blij om mee te gaan en kijkt erg 
naar uit naar al de planten en dieren hij zal zien. Hij is al een keer op het Eiland geweest – in Farshore, en weet dat er 
grotere, leukere beesten nog te zien zijn.  
“Ik was er maar even – maar dat was mijn schuld niet! De volgende keer hebben we écht niks te vrezen!” 
Hij kijkt een beetje scheel en ruikt naar aarde, en houdt erg van praten over de planten en dieren die hij gezien heeft. 
Hij is ook helemaal weg van giftige dieren, en heeft een verzameling spinnen en slangen aan boord. 
 
Een aantal zeilers valt ook op: 
Davey Jones is jong en droomt van een Mazticaanse vrouw op een zonnig eiland. Hij kan ook niet goed zwemmen. 
John Silver is een oude, ervarene matroos. Hij is erg bijgelovig, gokt graag en drink rum wanneer het in de buurt te 
vinden is. 
Roger Jolly is best chagrijnig, en heeft altijd iets om over te klagen. Hij is meestal te vinden in de buurt van John; ze 
gokken vaak samen. 
Anne Bonney en Mary Read zijn sterke vrouwen. Anne is bijna zo groot als Hope en Mary net iets kleiner. Mary vloekt 
veel en is vaak boos, Anne moet haar uit ruzies halen. 
Tavey Nask is de scheepsjongen. Hij is helemaal onder de indruk van Hope en vindt niets leuker dan het polijsten van 
Hope zijn wapens. Slijpen is niet nodig – Hope heeft een enorme adamantine bijl van zijn familie gekregen. Ze hebben 
contacten met dwergen in de buurt van Cauldron, de vulkaanstad in het oerwoud zuidwest van Sasserine. 
 
De passagiers aan boord de Wyvern zijn: 
De familie Wever; Mitch, Winona en Will. Will is hun tweede zoon, een jongen van een jaar of 16. Hij hoopt een vrouw 
te vinden in Farshore. Mitch rookt een pijp, wat beneden dek niet mag. Hij is vaak ’s nachts aan dek te vinden voordat 
hij naar slapen gaat. Winona is een beetje de baas, maar wel een aardige vrouw. Ze hebben hun oudste zoon en 
jongste dochter achtergelaten in Sasserine en gaan een boerderij bouwen in Farshore voordat ze de rest van de 
familie laten komen. 
De familie Timmerman; Michael, Laan en Miriam. Michael is inderdaad timmerman, maar kan ook steenhouwen, ijzer 
smeden en vissen. Hij wil weg van Sasserine, waar de gildes “te veel invloed hebben”. Laan, zijn vrouw, is ook zeer 
getalenteerd. Ze kan naaien en weven, heeft in een apotheek gewerkt en is ook vroedvrouw. Hun dochter, Miriam, is 
jong (15) en bloedmooi. Helaas weet ze het ook. Zij is niet blij om weg te gaan uit Sasserine. 
Dorent en Morlond Mitger; twee oude dwergen ingenieurs – en tweelingbroers. Dorent zweert dat hij ouder is, en 
Morlond dat hij langer is. 
 
************************************************ 
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En eindelijk is het tijd om te varen. Nog steeds. De vertegenwoordiger van de Meravanchi familie is laat. Driekwartier 
nadat ze onderweg moeten zijn komt er een paard langzaam aan, een grote, zwarte hengst. Op het paard rijdt een 
man in dure kleding, met halflang haar en een grote snor. Hij verspilt geen tijd en maakt meteen een bepaald indruk 
terwijl zijn twee dienaars buiten adem aan komen rennen. 
 
“Dit is een schande! Waarom staat er niemand op de kade mij te ontvangen? Waarom is de grote plank niet klaar voor 
Donderslag? Jij, jongen! Neem mijn paard aan!” 
 
Hij kijkt naar Tin-a-Tin en klikt zijn vingers. 
 
Het wordt niet beter wanneer blijkt dat niemand op een paard had gerekend. Amella moet voor voer regelen terwijl 
er met de lading geschoven wordt. Twee grote paletten moeten naar boven komen, en ook al zijn ze goed 
vastgemaakt is Amella weer niet blij. Hij eist een eigen hut en Bohairic biedt zijn hut aan – de enige onder de party. Hij 
gaat met Urol en Sheler onder de boeg. 
 
Graan voor Donderslag, een verwende hengst die bijt, wordt bij iedereen onder het bed gepropt, en al gauw ruikt 
iedereen naar paardenvoer. Avner Meravanchi, zijn naam wordt uiteindelijk meegedeeld door zijn dienaren Barnaby 
en Quenge, zou nog meer te zeggen hebben maar gelukkig komt Lirith in actie. Ze bewondert zijn (niet echt zichtbare) 
spieren, zijn gouden ringen en ketting, en neemt hem mee de hut in. 
 
************************************************ 
 
Iets later dan verwacht roept Amella naar de dokwerkers aan de kade en het schip wordt losgemaakt. Enkele minuten 
later zeilen ze onder de gebroken stenen boog en iedereen (die niet druk bezig is met het zeilen) rent naar de spiegel 
om Sasserine te zien verdwijnen. Tin zwaait naar de stad van haar jeugd en dan rent helemaal vooraan, springt op de 
boegspriet en kijkt naar voren toe. 
 
“Kom maar op!” roept ze tegen de wind in. 
 
Templeton lacht en loopt naar haar toe.  
 
“Niet kotsen, meid, anders bedek je het hele schip!” 
 
Hope, Sheler en Bohairic kijken glimlachend naar de twee vrolijke avonturiers. Templeton houdt gewoon van de zee, 
en Tin van alles wat nieuw is. 
 
“Bah,” zegt Hope, “Ochtendmensen!” 
 
************************************************ 
 
Stuurboord dwarrelt de Blue Nixie, een iets kleiner schip. Ze hebben de Wyvern gezien en zijn ook bezig met het 
uitrollen van de grootzeilen. De frisse ochtendwind komt van de bergen af en uit het zuidoosten, en al snel hebben 
beide schepen alle zeilen uitgerold.  
 
“Volgende halte, Port Castigliar!”  
 
De Wyvern blijft achter de Nixie, zo’n zes of achthonderd voet naar bakboord. Samen zeilen ze noordwest met de 
ochtendzon achter hen. Vliegende vis en dolfijnen zijn er in veelvoud en wie niet aan het werk is bewonderd deze, of 
kijkt naar de vissersbootjes uit Sasserine wiens bemanning enthousiast naar de Vanderboren vlag zwaaien. 
 
Na een halfuur zegt Bohairic dat het tijd is. Hij roept de groep bijeen en zegt dat hij van plan is de schepen te 
onderzoeken voor mogelijke gevaren – bovennatuurlijke kwaad, ondoden, vergif en alle bronnen van magie. Mocht hij 
iets tegenkomen wil hij natuurlijk iedereen dicht in de buurt hebben. Samen lopen ze door alle gangen, kijken ze in 
alle hutten en doorzoeken ze de ruim. Uiteindelijk weet hij wie magische voorwerpen heeft en is hij tevreden dat er 
geen enge wezens aan boord zijn.  
 
John Silver, één van de zeilers, beweert dat het schip toch spookt.  
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“Al die mannen die afgeslacht werden – ik heb het verhaal gehoord! Als een zeiler doodgaat aan zulke magie, blijft zijn 
geest aan boord – het is gewoon zo. Je kunt alle priesters in de wereld het schip laten inwijden maar die dooie piraten 
kunnen niet rusten.” 
 
“Typisch,” zegt Roger Jolly, “een vrouw als kapitein (maar wel een goeie, hoor), een reis naar een eng eilandje, en nu 
spoken. Het komt nooit goed. Bah!” 
 
Bohairic legt uit dat hij het schip heeft onderzocht naar de aanwezigheid van ondoden maar dit werkt averechts. 
 
“Zie je wel!” zegt John, “De tovenaar denkt het ook. Hij is ook op zoek naar de spoken!” 
 
Hij loopt weer weg, en verteld blij aan iedereen die hij tegenkomt dat de groep ook geloven dat het schip spookt. 
 
Bohairic vliegt naar de Nixie om deze samen met de Jade Raven te gaan onderzoeken. Het vliegen is erg leuk en 
wanneer hij terug is geniet hij van de laatste minuten van zijn spreuk door vóór de fokkenmast te vliegen met zijn 
armen verspreid. Templeton springt rechtstreeks het kraaiennest in en ze kijken samen naar de horizon een tijdje. De 
zeilers kijken ze vreemd aan, half jaloers en half meelevend. Het leven van een avonturier is leuk en spannend, maar 
vaak kort. En misschien zit er een spook naast ze, uitkijkend voor een schip met zijn moordenaar aan boord. 
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Deel 2: 09.04.2008: “Een goede workout!” 
 
17 Flamerule 1375 
Roosters worden opgemaakt en iedereen verkent het schip totdat ze weten waar alles is. Tin oefent met het snel naar 
beneden abseilen vanuit de kraaiennesten, en laat bij elke mast een extra touw hangen voor haar. Hope vindt een 
aantal kussens en sleept een grote stoel naar boven toe om de kruk naast het wiel te vervangen met iets 
comfortabeler. Templeton leert de beste manier om de romp te beklimmen, dat hij makkelijk aan boord komt na een 
zwem. Bohairic pakt een aantal boeken uit en raakt snel in gesprek met Urol. Vijf uren later moet Hope aan hun deur 
hameren om te zeggen dat het etenstijd is. Sheler geniet van de zon en het feit dat ze op reis is naar een plek waar 
bijna niemand ooit is geweest. Het voelt goed. 
 
Avond wordt nacht, een beetje bewolkt maar verder droog. Een heerlijk avondje met nog steeds veel sterren te zien, 
ook al is er geen maan. Iets na middernacht staat Davey Jones aan het roer. Hij is erg gespannen – zijn eerste keer – 
maar Hope ligt onderuit gezakt in de grote stoel en houdt hem in de gaten. In het kraaiennest van de kruismast kijkt 
Tin uit naar de lichten van de Nixie. Skald staat boven de bak, met Lirith in de fokkenmast en Roger Jolly ook ergens 
aan dek. Tin meent iets raars te horen, boven het geluid van de wind en het water. Ze fluit zacht naar Hope om hem te 
waarschuwen en luistert actiever. 
 
Iets schraapt tegen de romp en Tin fluit weer zachtjes naar beneden. Hope pakt zijn bijl en gaat bij de railing kijken. 
Zijn ogen zijn nog steeds scherp, ook in het donker, maar ook hij ziet niks. En dan springen vier wezens aan boord! Ze 
hebben iets visachtigs, en iets reptielachtigs, maar ze lopen als mensen. Grote ogen, grote oren, gemene tanden en 
klauwen, een aantal riemen om wapens vast te houden, en op de rug een drietand. Ze halen hun wrede drietanden 
van hun ruggen af en zijn net begonnen met het kruipen naar de trappen wanneer Tin iets roept en naar beneden 
glijdt aan haar nieuwe touw. Hope gaat naar de trap om het roer te beschermen terwijl Lirith aan de boeg ook 
spectaculair naar beneden abzeilt. Skald raapt zijn boog op en schiet op één van de aanvallers, helaas niet raak.  
 
Tin, Lirith en Roger rennen voor een bel en Roger wint. Templeton, die bij de boegspriet sliep, verschijnt ook aan dek 
en gaat samen met Lirith te werk. Een verdere vier van de zeemensen klimmen aan boord en vallen ook gelijk aan! 
Seconden later komen er nog vier – deze in haaienhuid harnassen en met lange zwaarden met wrede stekels. Drie van 
deze rennen voor het roer, waar Hope bovenop een bijna gehalveerde visman staat, zijn nieuwe bijl nu gedoopt.  
 
Skald blijft boven en schiet op de aanvallers, terwijl Sheler, Tin, Templeton en Lirith aan dek bezig zijn. De schilden van 
Templeton doorboren een visman, en Lirith springt van een pallet watervaten op een tweede. Sheler roept klauwen te 
voorschijn en valt een bepantserde aanvaller aan, die haar behendig ontwijkt.  
 
“Die met harnassen zijn de leiders! Of zoiets!” 
 
Met een spreukje stuurt Tin twee van de vismannetjes naar dromenland maar ze worden snel wakker geschopt door 
hun maatjes. Het rekt wel wat tijd voor de verdedigers en voordat ze allemaal weer klaar zijn voor het gevecht gaat de 
deur van de bak open. 
 
“Sahuagin!” roept Bohairic in zijn nachtjapon, “Zeeduivels! Probeer ze in de kieuwen te raken!” 
 
Achter hem staat Timothy, ook in japon. De kleine priester glipt achter de vaten naast Bohairic en kijkt of hij iemand 
kan helpen.  
 
Bohairic heeft ook een aantal nieuwe trucjes en begint zijn aanval met één. Hij stuurt magische pijlen op de sahuagin 
af en deze doen niet alleen een beetje pijn. Twee sahuagin vangen stoïcijns klappen en lijken vastberaden door te 
vechten wanneer de tweede deel van zijn aanval in werking gaat. De gloed van de pijlen verspreidt zich over hun 
lichamen en ze zakken ter plekke in elkaar, grijs en verschrompelt. De derde raakt één van de sahuagin met harnas die 
Hope aanvalt. Hij blijkt stoer genoeg om door te vechten, ook al lijkt hij erg verzwakt. Dan hakt Hope hem neer met 
een vreselijke slag van zijn reusachtige bijl, en een andere met de terugslag. Er zijn nog twee voor hem, beide in 
harnas en beide boos. Één springt achter hem langs, de trap op, terwijl de andere hem aanvalt. Op het laatste 
moment veranderen ze beide van aanvalsrichting, en plotseling is Hope gewond!  
 
“Sneaky…” 
 
Van voren gilt Skald en zijn pijlen vliegen niet meer. De elf gilt in pijn! 
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“Agggghhhh! M’n ogen!” 
 
Hij struikelt en valt naar beneden op het dek, een donkere substantie op zijn gezicht. Hij veegt aan zijn ogen en dan 
huilt dat zijn vingers branden. Achter hem over het dak van de bak verschijnt een afschrikwekkend beest!  
 
Het was misschien ooit een sahuagin geweest, Bohairic en Templeton hadden verhalen gehoord van vierarmige 
versies van de zeeduivels, maar deze was nog verder gemuteerd. De armen waren tentakels en de etterige huid was 
korstig en bedekt met zweren. Zijn mond was rond, als die van een zeeprik, maar met lange, nagelachtige tanden – en 
van zijn muil droop een zwarte vloeistof.  
 
De mutant leunt over de railing en ziet Sheler, Bohairic en Timothy. Aan dek krijgt Tin een klauw in het gezicht en ze 
valt terug, naast ze. Stoom borrelt op uit de muil van het ding en het pakt de railing vast, Templeton schreeuwt een 
waarschuwing maar te laat … een stroom kokend kots sproeit over de magiërs en priesters en ze kunnen het niet 
ontwijken! Hun huid brandt en prikkelt, blaren springen overal op, de japonnen van de net ontwaakte Bohairic en 
Timothy zijn nat en zwart, één en al schroeiplekken en gal. 
 
“Fu-” 
 
Tin bukt achter de deur van de bak en pakt haar stokje. 
 
“Genees! Genees! Shit! Genees!” 
 
Bohairic bukt achter de vaten en gooit zijn japon weg. Met alleen een onderbroek en rugzakje is hij moeilijk te zien 
met zijn donkere huid. Hij roept zijn wrede, necromantische pijlen weer op en stuurt ze op de vijand af. Twee sahuagin 
zakken verschrompelt in elkaar, hun levens uitgezogen, en de mutant sist met pijn. 
 
Timothy sleept de kreunende Skald uit de weg net voordat de mutant naar beneden springt; één tentakel weert Sheler 
haar aanval, en laat alleen een klein snede door. Het scheelt weinig dat een tweede tentakel haar hoofd niet 
verplettert. Van overal komt geschreeuw – de nieuwe dreiging moet snel aangepakt worden! 
 
************************************************ 
 
Hope zit nog steeds met een vervelend gast die hem steeds misleidt en steekt. Eindelijk heeft hij er genoeg van en hij 
eindigt het spelletje door de sahuagin in tweeën te hakken! Met een snelle “Pak het wiel!” richting Davey springt de 
barbaar van de trap en rent hij naar de boeg. 
 
Skald pakt een waterfles en probeert het plakkerig zuur uit zijn ogen te krijgen. Timothy probeert iets offensiefs en 
schiet een straal bliksem op de mutant. Vonken dartelen over de natte huid maar het heeft er blijkbaar geen last van 
de stroomstoot.  
 
Achter de vaten hoort hij Bohairic “Plan B dan maar” mompelen, maar dit geluid wordt overrompeld door de snelle 
voetstappen van Templeton. Met meer stekels dan de meeste egels komt de Genasi half rennend, half vliegend aan! 
Hij klettert tegen het beest in en laat een paar vreselijk diepe wonden achter. De mutant brult in pijn en geeft de 
puntige Genasi zijn volle aandacht. Terwijl Sheler uitglijdt aan een stukje zeewier komt Lirith ook aan – ze springt hoog 
van de bak af, maakt een salto, en landt achter het beest. Onderweg weet ze zoekende tentakels te ontwijken, en het 
ding in de rug te steken!  
 
Terwijl Bohairic zijn hamersfeer op het beest af stuurt, krijgt Templeton het zwaar te verduren. Keer op keer kaatsten 
tentakels van zijn schilden af. Zelfs zijn fantastische vaardigheden zijn niet genoeg om alles te weren, en een paar 
klappen raken komen erdoor. Toch weet de Genasi dat hij dit een tijdje vol kan houden, en wanneer het beest een 
adempauze neemt roept hij blij in het gezicht van het beest. 
 
“Was dat alles! Jij gaat eraan, freak!” 
 
Als antwoordt borrelt er een raar geluid uit het midden van de gemuteerde sahuagin. Meer kots? Of had zijn 
schildspies iets anders geraakt? 
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Hij stapt weer op het beest af en valt aan. Hope arriveert, oftewel zijn bijl komt eerst aan. Sheler geneest zichzelf met 
de levenskracht van het beest, Hope deelt weer klappen uit, Templeton valt weer aan, en het hamersfeer van Bohairic 
deelt een wrede klap uit op het etterige hoofd! De mutant vecht terug met veel woede maar er zijn te veel. De 
borrelende geluiden worden steeds erger en het begint te zwellen! 
 
“Het gaat ontploffen!” roept Tin van bovenop de vaten. 
 
Dan gaat het allemaal heel snel. Het beest sproeit Hope en Templeton met kokend kots, Hope hakt tegelijk in op de 
buik van het ding en met een natte knal explodeert het beest! Lirith en de twee mannen krijgen het het zwaarste te 
verduren en Sheler roept water uit de lucht om ze snel af te spoelen. 
 
Tin springt van de met kots en etter bedekte vaten en kijkt naar de rotszooi om haar heen. 
 
“Gadver! Gore … vieze … wat was het eigenlijk?” 
 
Zelfs Bohairic heeft er geen antwoord op deze vraag. Hij weet wel dat de sahuagin vaker op schepen jagen – soms als 
oefening voor hun strijdkrachten, soms als beproeving, en soms om oppervlaktewezens te doden in de naam van hun 
donkere goden. Er was deze keer geen priester bij (jammer voor Tin) en hij denkt dat het of een soort beproeving was, 
of een actie op eigen initiatief van een of andere factie binnen de sahuagin gemeenschap.  
 
“Nou, als het een test was zijn ze flink gezakt!”  
 
Hope schopt een tentakel de zee in en spoelt het dek af met een emmer water. In de zee zijn een aantal grote haaien 
bezig met het opvreten van de dode vismensjes.  
 
“Best sneu – opgegeten door je eigen vinnige ros!” zegt Sheler met een glimlach. 
 
************************************************ 
 
Verheven stemmen van de hut trekken de aandacht. Tin heeft ontdekt dat de Kapitein het eind van het gevecht heeft 
gezien zonder ze te hulp te schieten. De kapitein is eerst boos maar laat de spellthief toch niet kielhalen. Bohairic 
onderbreekt voordat de discussie uit de handen loopt. 
 
“Kapitein, het gevaar is geweken.” 
 
“Dank u wel, meneer Bohairic.” 
 
Iedereen haalt diepe adem en de kapitein legt toch even uit dat ze het vechten met enge monsters liever overlaat aan 
de ervaren engemonsterbevechters. Ze weet welk einde van een zwaard je in je hand moet houden, maar verder … ze 
is geen krijgsdame, ze is een zeevaarder. Het organiseren en runnen van een zeereis door amper gevaren wateren 
neemt ze graag voor eigen rekening maar kotsspugende beestjes?  
 
“Geef mij maar een top team ervaren avonturiers, en hoop dat Umberlee de andere kant opkijkt!”  
 
************************************************ 
 
De volgende dag is het schip weer helemaal schoon. Zelfs de schroeiplekken van al het zuur zijn helemaal 
weggeschrobd, dankzij drie uren werk van Hope, Templeton, John Silver en Anne Bonney. De vier nemen een glaasje 
rum na hun dienst en plagen elkaar over wie een blaar gaat oplopen, en kijken naar Bohairic die aan een touw hangt 
terwijl hij de planken van de romp repareert met een spreukje. De greppels van de sahuagin hadden de hout 
beschadigd. 
 
’s Avonds komt de Nixie dichterbij. Zan gooit een touw en Roger Jolly maakt het vast. Er komt een soort stoel aan het 
touw te hangen, om de genodigden naar het diner aan boord de Nixie te brengen. Het wordt niet veel gebruikt. 
 
Avner, Sheler en Amella nemen de stoel. Avner is nog steeds boos dat hij niet wakker was gemaakt tijdens het 
gevecht. Als al die kleintjes en wijven de aanval konden weren dan had hij veel sneller en met veel minder schade die 
zeemannetjes naar hun waterige graaf kunnen sturen. Amella zucht en Bohairic blijft beleefd. Tin klimt omhoog, gooit 
een greppel in de wanten van de Nixie en entert de Nixie als een piraat. De zeilers vinden het wel leuk maar mopperen 
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dat ze misschien reparaties zullen moeten maken. Hun mopperen houdt op wanneer ze begrijpen dat het maar het 
eerste deel is van een spektakel!  
 
Bohairic loopt op het touw naar de Nixie; op een gegeven moment lijkt het alsof hij uitglijdt, maar hij loopt gewoon 
verder, ondersteboven, zijn sandalen vastgeplakt aan het touw. Templeton neemt een korte aanloop en springt naar 
het andere schip heen! Hij halt zeventig voet met gemak dat voor het eerste applaus van de avond zorgt.  
 
Hope maakt zijn excuses en zegt dat hij de Wyvern wil bewaken.  
 
Tin loopt snel op Lavinia af voordat het eten begint. Ze ziet er prachtig uit – haar haar hangt los in geoliede ringetjes 
en ze draagt een witte, zijden hemd en een lichtblauwe rok. Ze heeft ook een mooie parelketting aan, en parel 
oorbellen. 
 
“Lavinia, ik moet even terug naar de Wyvern – ik wil Hope wat eten brengen.” 
 
“Dat kan iemand anders, Tin! Ik keek ernaar uit om met jullie te kletsen! Die Jade Raven zijn lang niet zo leuk, maar ze 
werken al langer voor mijn familie – eigenlijk wou ik dat jullie met mij meegingen!” 
 
“Ik wil het zelf doen, Lavinia. Dan heb ik even tijd om met Hope te praten.” De spellthief knipoogt overdreven en 
giechelt. 
 
“Met Hope praten? Je bedoelt … hij is … ik bedoel … is hij niet een beetje .. groot?” 
 
“Nou meisje, je moet niet te laag inzetten!” 
 
Lavinia kan haar lach niet inhouden en moet even aan de muur leunen! Ze helpt Tin een mand vullen met een halve 
kip, eieren, wijn en vers brood en zwaait haar weg. 
 
************************************************ 
 
Tin klimt weer omhoog en laat los met de greppel. Het komt in de wanten van de Wyvern vast en ze slingert zicht 
weer terug. Eenmaal beneden loopt ze naar Hope toe. 
 
“Alsjeblieft, jongen! Loop je mee?” Ze knikt richting de hut terwijl Hope aan een halve kip smikkelt. Hope loopt met 
haar mee, een fles drank in zijn jaszak en een gebraden kip in hand. Terwijl hij uitkijkt, glipt Tin naar binnen waar ze 
Amella haar slaapplaats/ kantoor doorzoekt. Het is niet op slot, maar ze heeft wel een vel papier tussen deur en 
deurpost in gedaan. Niks te moeilijk voor Tin, die onthoudt precies waar het hing en welke kant naar buiten was. 
 
Een kist onder het bed lijkt het interessantst. Tin heeft het slot zo open en kijkt even hebzuchtig naar de smaragden. 
Daaronder ligt haar eigen logboek en een aantal brieven. Tin leest ze vlot door en probeert haar eetlust te 
onderdrukken – geen twee meter van haar staat Hope luidruchtig te smullen! 
 
In het logboek staat onder andere hoe trots ze is op de avonturiers. Ze voelt dat het schip wel in goede handen is 
zolang de vijf aan boord zijn. “Een vreselijk beest dat mij koude rillingen gaf hadden ze zo ingepakt en afgeserveerd – 
echt fantastisch! Ik had net mijn pistool klaar om het te beschieten toen die grote knapperd Hope tussen mij en het 
beest in kwam. Toen heb ik John moeten kalmeren voordat hij paniek ging zaaien beneden. Seconden later knalde iets 
en was het beest weggeveegd! Werkelijk wonderbaarlijk! Als de Kraken Society ons probeert aan te vallen kunnen 
deze vijf volgens mij hun hele schip ontmantelen!” 
 
************************************************ 
 
Bij het feest kijkt Bohairic het eten even na. Zijn intense blik betekent meer dan alleen oplettendheid wat betreft 
vreemde zuiderlingrecepten – hij let op mogelijke gifstoffen! Gelukkig valt alles in de smaak en heeft Hope mazzel.  
 
Het etentje is gezellig. Tin komt op een gegeven moment ook terug en knipoogt naar Lavinia, die de kans pakt om een 
toast uit te brengen.  
 
“We gaan naar een eiland waar weinig mensen zijn geweest, en waar mijn ouders hun laatste werk hebben gedaan. 
We brengen hoop naar de families die daar al zijn, en onze passagiers naar hun nieuwe leven toe. We gaan er voor 
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zorgen dat de erfenis van mijn ouders niet in vergetelheid zal raken. Ik doe het voor hen. Ik ben blij en trots dat jullie 
mij steunen, en dat jullie mijn helpen mijn droom waar te maken. Dat zij nooit vergeten worden. Dat iets goeds van 
hun werk zal groeien. Dank jullie allemaal. Op onze reis!” 
 
Iedereen zwaait met glazen en roept mee. 
 
“OP ONZE REIS!” 
 
************************************************ 
 
Bohairic en Sheler houden het bij één glaasje. Lavinia en Amella nemen een paar, en de rest leven zich een beetje uit, 
zonder te gek te doen. Templeton blijft vooral bij Shakira in de buurt en weet niet hoe leuk hij het vindt wanneer zij 
diep in discussie met Bohairic gaat over de aard van Limbo en het mogelijke bestaan van midichlorians – wat zij ook 
mogen zijn, hij vindt ze niks! 
 
Na het eten is het tijd om terug te gaan. Templeton besluit om op de Nixie te blijven – hij zal de volgende dag terug 
zwemmen. De touwbrug wordt aangespannen en de stoel opgehangen.  
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Deel 4: 30.04.2008: “Een gezicht uit het verleden.” 
 
Avner moet per se als eerste terug. Hij heeft flink wat gedronken en heeft de hele avond met Lavinia geprobeerd te 
flirten. Ze bleef beleefd, net als Bohairic en Sheler, maar het werd steeds moeilijker om met een goed humeur op zijn 
racistische, onbeleefde en snobistische opmerkingen te reageren. Hij was ook niet helemaal tevreden met de kwaliteit 
van het voer voor zijn paard, de dekens op zijn bed, de dichtheid van zijn gordijnen, de zachtheid van zijn matras, de 
vechtkunsten van de groep, de manier waarop sommigen hem aanspraken, de manier waarop sommigen hem 
aankeken, de kwaliteit van de wijn aan boord het andere schip en de hoeveelheid halflings aan boord.  
 
Tussen zijn luid geklaag in vertelt hij over het duel hij laatst gewonnen had (de tegenpartij was zo bang dat hij deed 
alsof hij ziek was). Ook vertelt hij hoe goed een jager hij is en hoe moeilijk het is om vrouwen van goede afkomst te 
vinden in een havenstad als Sasserine.  
 
Lavinia vroeg of hij iets beters verwachtte op een bijna onbewoond eiland en hij moest erg lachen. Hij strikte zijn snor 
en zei dat hij een paar ideeën had. 
 
En nu moet hij terug naar zijn hut. Hij klimt op de schommelstoel die weer aan het touwbruggetje tussen de schepen 
in hangt, en pakt de touwen vast. 
 
“Terug naar m'n hut! Het is niet veel maar je hoort mij niet klagen – ik ben geen nichtje, hè?  Over nichten gesproken - 
ik zie geen flikker, ha ha! Toe maar, matroos! Stuur mij het donker in! Oeps! Iets te veel gedronken, denk ik, ik ging 
bijna over mijn nek! Tally ho! Sneller! Dit is het echte leven jongens! Geen magie! Geen acrobatische capriolen voor 
mij! Gewoon normaal, zoals een echte man het AAAARGGGGHHHHHH!!!!!!” 
 
PLONS! 
 
Een groengloeiend pijltje schiet uit het water, brandt door het touw en Avner ligt in het water. Hij wordt in ieder geval 
erg snel nuchter! 
 
“Wat in de naam van Umberlee’s natte borsten … Haal mij hier onmiddellijk uit! Wat? Er is iets hier! Een beest! Waar 
is mijn zwaard – ik zal hem een lesje leren! Verdomd, ik heb het vastgeknoopt met zo’n vredesknoop. Wat ben ik 
beleefd! In ieder geval … pak hem! Haal mij uit! Nu! Man overboord! Man overboord! Waar ben je, ik zal je leren! Ik 
schop je kapot, beestje! Waar blijft de redding jongens? Gooi mij een deken – ik zal je laten zien hoe een echte heer 
voor zijn leven vecht … in het donker … op zee. Gelukkig ben ik niet dronkeMULPH!” 
 
De mensen die wat beter in het donker kunnen zien, kunnen een klein mannetje met schubben zien, een paar meter 
voor Avner. Het hangt in de lucht boven het water en heeft net wat zeewater in zijn mond geschopt! 
 
Een pijl, een echte, vliegt van het dek van de Wyvern en kaatst van het mannetje af. Skald vloekt en nokt een tweede.  
 
“Hij is bescherming tegen normale wapens!” roept hij van zijn wachtpost. 
 
Sheler, aan de Nixie, pakt een brood van een groot bord voor de zeilers aan dek en laat het gloeien met een koel, 
lichtblauw licht. Ze gooit het in het water en laat iedereen zien wat er aan de hand is. Er hangt inderdaad een 
mannetje van ongeveer 1 meter 20 in de lucht achter Avner. Hij is naakt en zijn huid lijkt die van een vis, zijn ogen zijn 
groot en zwart, en hij heeft ook vleugels als een vliegende vis.  
 
Templeton springt in actie, letterlijk, en met één sprong haalt hij de spiegel van de Nixie. Hij raapt zijn schild op 
voordat hij springt en richt het op het mannetje. Een punt van het schild schiet als een pijl op het mannetje af maar 
het is hem te snel van af. Het kijkt naar de Genasi en vliegt omhoog, waar het een fijne mist over Templeton heen 
spuugt. Het spul jeukt en brandt een beetje maar hij heeft er niet zo veel last van.  
 
“Een water mephit?” zegt Bohairic. “Wat doet ‘ie hier?” 
 
Bohairic schiet een bliksemstraal op het mannetje af en het hangt even in de lucht, opgelicht in de flits, voordat het 
naar beneden valt. Een rookpluim komt van het mannetje af als het onder de golven verdwijnt. Kleine vonken blijven 
even om Bohairic heen flitsen voordat hij de kracht weer loslaat. 
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De boten hebben al langzaam verder gevaren en het licht drijft nu achter hen. Avner blijft roepen om hulp en wraak, 
en probeert langzaam naar het lijk te zwemmen om het een lesje te leren. Tin, die zich al naar de Wyvern was 
geslingerd, laat een pijl gloeien en gooit het naar beneden waar het in de plank van de schommel terechtkomt. Lirith 
werpt een touw met een kurken reddingsring naar Avner toe en terwijl zij en Tin de natte heer omhoog hijsen haalt 
Templeton de bewusteloze mephit aan boord de Nixie. 
 
************************************************ 
 
Met behulp van Sheler is de mephit snel weer fit, en ook vastgebonden. Hij zegt sorry voor het aanvallen, maar hij was 
al jaren in een potje gevangen en kon zich niet inhouden toen hij vrij werd en Avner zag hangen. Vreemde 
dolfijngeluidjes komen uit zijn mond – hij spreekt Aquan. Bohairic en Templeton gelukkig ook! 
 
“Zand erover, toch?” lacht hij, vrolijk. “Ik schiet op jullie, jullie sturen mij bijna de pijp uit. Staan we quitte. Mag ik naar 
huis?” 
 
“Ja, straks. Eerst nog een paar vragen.” Bohairic neemt de ondervraging over. “Waar kwam jij vandaan? En waarom 
schoot je op Avner?” 
 
“Heette hij Avner? Kon me niet zo veel schelen, joh! Hij hing daar zo grappig – het zou zonde zijn om het NIET te 
doen!” 
 
“Hoe komt het dat je toen langskwam?” 
 
“Langskwam? Ik werd eindelijk vrijgelaten!” 
 
Na een stilte beseft hij dat hij door moet gaan, en dat doet hij vrolijk. 
 
“Nou, zie, ik zat al twintig jaar in een potje, man!” 
“…” 
 
“Oké, hoe kwam in een potje, hoor ik je zeggen. Ik was gewoon thuis, lekker aan het zwemmen, een beetje achter de 
meiden aan en zo, weet je? En toen – paf! Hing ik in zo’n cirkel. Verdomde magiërs! ZO – ik hing in een cirkel, in een 
donkere kamer, met kaarsen en zo. Er stond een mens, een beetje een man, met haar en een hoed en zo. Hij deed wat 
magie en ik werd in een klein jampotje gestopt. Dat zal vast ook magisch zijn geweest – anders waren mijn schouders 
echt naar de klote! Nou, twintig jaar in een potje, geen uitzicht of wat dan ook – echt vet SAAI! En toen was ik in het 
water. Vrij! Ik kwam omhoog en zag twee schepen, en daar tussenin hing jullie maatje. Aan een touwtje! Ik kon het 
niet laten! Schiet schiet schiet, vlieg vlieg vlieg, en hier ben ik. Zo, Genasi man – zin om te gaan zwemmen?” 
 
“Wacht u even, meneer,” zegt Bohairic, “Ik wil nog even iets proberen – om zeker te zijn dat je niets vergeten bent. 
Het is een tijdje geleden, toch?” 
 
De mephit knikt instemmend en Bohairic gaat door. 
 
“Eigenlijk wil ik je helpen om alles te herinneren, door middel van mijn bijzondere hypnotische krachten. Het wordt 
erg leuk en je ziet ook mooie kleurtjes. Vind je dat leuk?” 
 
“Kom maar op! Het gaat je toch niet luk…” 
 
Gloeiende lichten omhullen Bohairic en worden weerspiegeld in de grote ogen van de mephit. Het begint te kwijlen en 
valt stil. De tovenaar laat de mephit zijn verhaal weer vertellen, en het blijkt dat het ongeveer klopt. De tovenaar had 
een donker gewaad aan, en had een donkere baard. Hij had veel embleempjes op zijn gewaad, en ook een ketting met 
een iets groter symbool op – een muntstuk met een spijker in. Het symbool van de Rundeen, een organisatie 
koopmannen die niet altijd volgens de wet handelen. Daarna vraagt hij weer hoe de mephit tussen de schepen in 
kwamen. Het wezentje weet alleen dat zijn potje plotseling onderwater was, en open. Tevreden met de antwoorden, 
laat Bohairic de betovering ontrafelen. 
 
“…ken. Zie je wel? Sorry, hoor maar dit begint een beetje vervelend te worden. Ik ga liever zwemmen.” 
 
“Dan gaan we even zwemmen.” zegt Templeton. 
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Hij springt in het water en de mephit vliegt achter hem aan. Terwijl Templeton de schepen van onderwater 
inspecteert, raast Merphyn de Mephit her en der achter de visjes aan. Aan boord de Nixie doet Bohairic verslag aan 
Lavinia, die belooft haar ogen open te houden. Iemand heeft de mephit losgelaten – maar wie? En waarom? 
 
************************************************ 
 
De volgende dag treffen Bohairic, Sheler en Tin-a-Tin Pater Feres aan dek. Ze raken in gesprek en hij vertelt een beetje 
zijn levensverhaal. Hij is niet zo lang priester geweest, het is een soort tweede kans voor hem. Opgroeien in 
Marsember, zijn leven ging zwaar achteruit toen zijn ouders slachtoffers waren van een nare ziekte. Vanaf zijn 
vijftiende moest hij voor zijn twee zusjes zorgen, wat niet altijd meeviel. Op een gegeven moment was geld erg krap 
en begon hij te stelen – eerst alleen om eten te kopen voor de familie, maar later omdat het erg leuk was. Een jaar 
later werd hij opgepakt en de gevangenis ingegooid. Vijf jaar lang moest hij in een donker gat wonen, en hij keek erg 
naar uit naar de momenten, een paar minuten per dag, wanneer een raampje opende en hij een bakje eten kreeg. Dat 
licht werd voor hem alles!  
 
Met de komst van een nieuwe Stadhouder vorig jaar werden de meeste gevangenen vrijgelaten. Hij kon zijn zusjes 
nergens vinden, had geen baan, en was zwaar vermagerd en verzwakt. Halfdood liep hij wankelend door de straten 
totdat hij voor de Tempel van Lathander stond. Hij had geen idee hoe hij daar kwam maar opeens stond hij in een 
zonnestraal, die van de gouden koepel van de Tempel weerkaatste. Sindsdien leefde hij alleen voor Lathander. Hij wou 
geen normale cleric worden en koos ervoor om als asceet de God te dienen. Hij wist niet meer wat hij zou doen met 
een salaris! 
 
En toch viel het leven in de stad niet mee. Na vijf jaar in een donker gat kon hij niet zo goed met mensen opschieten. 
Hij kon wel met een klein groepje overweg, maar een drukke stad was hem ook een beetje veel. De Abt had een 
oplossing! Er was een klein kerkje in een verafgelegen gebied, dat wat steun nodig had. De Abt had een aantal rollen 
voorbereid en had iemand nodig om ze daar heen te brengen. Achteraf gezien had hij ze ook magisch kunne 
versturen, waarschijnlijk, maar hij bedoelde het goed. Hij had gewoon een mooi plekje uitgezocht – weg van de drukte 
en gedoe. 
 
En nu zit hij op schip, onderweg naar zijn bedevaartsoord.  
 
************************************************ 
 
25 Flamerule 1375 
 
’s Avonds kan Tin niet slapen – ze voelt misselijk en heeft het erg koud. Het gevoel neemt talleen maar toe en ze half 
loopt, half kruipt naar Sheler toe voor advies. Sheler probeert haar ziekte te genezen maar het helpt niet! 
Gealarmeerd roept Sheler Bohairic erbij en die gaat meteen aan de slag de mogelijkheden te onderzoeken. Al snel 
komt hij erachter dat Tin-a-Tin vergiftigd is!  
 
Terwijl hij, samen met Sheler en Timothy, het precieze gif probeert te identificeren, lopen ze de mogelijkheden langs. 
Ze hadden allemaal hetzelfde avondeten gegeten, ze hadden allemaal van dezelfde waterton gedronken, wat was er 
dan gebeurd? Was Tin in haar kamer vergiftigd? Bohairic lokaliseert het vergif – het is inderdaad zichtbaarder bij Tin 
haar mond, slokdarm en buik. Tin, die ligt te bibberen en erg bleek is geworden, denkt te herinneren dat ze ook een 
mango naast haar bord trof. Ze had er niet over nagedacht, en had het gewoon razendsnel naar binnen gewerkt, 
voordat anderen hapjes wilden! 
 
Sheler weet het vergif te neutraliseren met een krachtig spreukje, maar Tin blijft erg zwak. Bohairic identificeert het 
vergif als een soort arsenicum. Dit stof heeft een lichtzoet smaak, maar dat zou niet opvallen in een verse mango. Ze 
laten Tin in het ruim liggen, naast haar waakotter, en kijken regelmatig dat het goed met haar gaat. 
 
Bohairic besluit om elke dag het schip te onderzoeken voor magie, het kwaad, en vergif. Een aparte voorraad wordt 
opzij gezet voor Tin en die belooft niet te gaan snacken zonder dat Bohairic het nakijkt. 
 
************************************************ 
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Later op die avond hangt Hope weer in zijn stoel bij het wiel wanneer Miriam Timmerman hem weer opzoekt om te 
kletsen. Ze vraagt of ze iets met hem mag bespreken, en waarschuwt hem al vast dat het erg persoonlijk is en dat ze 
zich er voor schaamt, en bang is dat hij boos zal worden. 
 
“Dat komt wel goed, meid. Zeg het maar gewoon!” 
 
“Oké …. Hope, mag ik je Hope noemen? Ah, goed, oké dan, het zit zo. Mijn stomme ouders hebben besloten dat ik 
met ze naar dit eiland moet en ze hebben ook al gezegd dat ik daar met iemand moet trouwen om de familie een 
goed start te geven. Er schijnt een of ander rijke ouwe man daar te wonen van een goede familie. Ik had overwogen 
om weg te rennen maar ja, ze hebben verder niks, en we zijn alles kwijt in Sasserine vanwege de ouwe huurbaas. Ik 
moet het gewoon doen – voor mijn familie, weet je. Nee, wacht even, je hoeft nog niks te zeggen – ik zal hem trouwen 
en we zullen daar een nieuw leven opbouwen en zo. Maar … wat het is … ” 
 
Ze bloost en een traan verschijnt bij haar oog. 
 
“Het is dat … um … wat het is … shit … hoe kan ik dit zeggen? Ik zeg het gewoon. Je moet me niet haten! Ik ben 
maagd.” 
 
Ze zucht, en veegt aan haar wangen. 
 
“Ik ben maagd en ik ga trouwen met die man en dan moet ik het met hem doen en het zal vast niks worden en ik ben 
nooit verliefd geweest en ik wil … ik wil … ik wil het gewoon een keer met iemand doen van mijn leeftijd. Met jou.  Als 
je dat wilt. Je hoeft verder niks te doen of te zeggen en je moet natuurlijk niemand vertellen en we kunnen geen 
relatie hebben, maar je bent gewoon een leuk jongen, en best knap ook. En dan weet ik hoe het kan zijn en dan heb ik 
dat. Als het me niet mee zit kan ik terugdenken aan deze reis en zo en dan kan ik vast weer.” 
 
Ze kijkt met rode ogen naar Hope, die rechtop gaat zitten. 
 
“Shit, meisje, meen je het? Nou, ja, lijkt me leuk, ik bedoel – als je het echt weet, waarom niet? Ik ben verder vrijgezel 
en jij nog ook wel, toch? Die andere jongen is …” 
 
“Will? Nee – hij is veels te jong! En ik weet het al – hij zou verliefd worden of problemen maken. Jij bent al een man. 
Zullen we … zal ik … zal ik beneden op je wachten? In jouw hut? Templeton heeft straks wacht, toch, en dan ben jij vrij. 
En die halfling – die is meestal bij jou in de buurt, vindt zij het niet …?” 
 
“Tin? Die is ziek, en we zijn gewoon maatjes! Ik ben straks beneden, en als ik je zie, dan zien we wel.” 
 
************************************************ 
 
Hope maakt zijn wacht af en loopt naar zijn hut toe, benieuwd. Ze zit op zijn bed op hem te wachten in een korte 
broek en wit hemdje. Ze is wel erg mooi, en ze kijkt hem glimlachend aan.  
 
“Ga maar op bed liggen, Hope. Het moet perfect zijn, en ik moet me nog … klaarmaken. In mijn hoofd. Ga maar liggen, 
doe je schoenen uit…” 
 
Hope laat zijn enorme bijl naast zijn bed vallen en doet zijn sandalen uit. Hij ligt op het bed en kijkt benieuwd naar het 
meisje, die begint te dansen. Ze maakt steeds erotischer bewegingen en hij voelt de kamer warmer worden. De 
spanning in zijn spieren neemt af en dan gebeurt het vreemdste ding.  
 
Hij kan zijn ledematen niet bewegen! Zijn nek, zijn hoofd, alles is verlamd! Hij kan niks zeggen, en in zijn maag voelt hij 
een bijtend pijn groeien – ze heeft magie op hem gebruikt! Zijn verlamde gezicht laat geen teken van zijn pijn zien en 
hij kan niet schreeuwen terwijl de pijn en een draaiend gevoel in zijn maag steeds erger wordt. 
 
En dat is niet alles. Miriam staat nu naast het bed en ze probeert zijn bijl op te rapen. Blijkbaar is het te zwaar voor 
haar, want ze laat het vloekend weer vallen.  
 
“Is ze een dief?” denkt hij, “Het ding is zeker duizenden waard …. Wat de…?” 
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Miriam heeft een mes getrokken en ze loopt op hem af, haar gezicht nu veranderd in een uitdrukking van haat. Ze 
haalt haar arm terug en hamert het mes in zijn nek! Bloed sproeit op haar arm en over het plafond – ze heeft een ader 
geraakt! De pijn in zijn buik mengt met de pijn in zijn nek en hij raakt bijna bewusteloos. Hij vecht tegen de pijn, tegen 
de neiging om te gaan slapen, om toe te geven aan de duisternis die hij nu om hem heen waarneemt. Hij kan alleen 
rechtuit kijken, de rest van de kamer is al zwart. Toch verzet hij zich, hij gaat zo niet dood! Godverdomme! Wat een 
onzin! Dat het zo eindigt en … geen idee waarom … wat de … 
 
Het gezicht van Miriam verandert weer – van blij en tevreden naar bang en verward. Ze loopt achteruit en verdwijnt 
uit zijn gezichtsveld. Hij hoort de deur openen en sluiten. De pijn in zijn buik overheerst nu alles. Bloed spuit niet meer 
omhoog, maar hij voelt erg zwak, en gewond. 
 
************************************************ 
 
Langzaam maar zeker krijgt hij weer gevoel in zijn lijf. Zijn nek doet erg pijn – hij kijkt omlaag en ziet het mes, nog 
steeds in zijn nek! Hij trekt het eruit en gooit het op de grond. Bloed sijpelt uit de wond – het is bijna dicht! Geen 
wonder dat ze schrok! Het geneest niet verder en hij moet een doekje gebruiken om de wond te stelpen. Het gevoel in 
zijn maag – waar hij al zijn krachten vandaan haalt – is weg. In plaats daarvan voelt hij een soort leegte. De bron van 
zijn bovennatuurlijke genezing, en al zijn ander krachten, lijkt uitgeput. Verdomde magie! 
 
************************************************ 
 
De rest van de nacht verloopt rustig, maar de volgende ochtend breekt de hel los! Met nog anderhalf dag te varen 
voor Port Castigliar is de bemanning vooral erg relaxed wanneer Hope, met een bloedig verband om zijn nek en in vol 
harnas, naar het wiel loopt. Aan het stuurboord kant is de kust van Chult net zichtbaar, groen met wolkjes vogels die 
in de lucht heen en weer vliegen.  
 
Hope, met een gezicht als een donderwolk, loopt op het wiel af. Hij zet John Silver opzij, zet zijn voeten schrap, en 
haalt uit met zijn bijl! Met een kraak slaat zijn bijl in het hout van de stuurwielbehuizing, het blad tussen twee spaken 
in. Het wiel staat op slot! 
 
“NIEMAND RAAKT MIJN BIJL AAN TOTDAT IK WEET WAT ER HIER AAN DE HAND IS!” 
 
“Wat IS er aan de hand, Hope?” zegt John, “Amella zal echt pissend zijn wanneer ze dit ziet!” 
 
“IK BEN PISSED!” schreeuwt Hope, “Haal jij de kapitein even, John. Ik heb het stuur…” 
 
John Silver kijkt hem onzeker aan, niet wetend of hij mag lachen. Hij neemt geen risico’s en loopt de trap af naar 
beneden, waar hij Amella treft. Ze hoorde al het bijl inslaan. 
 
“HOPE! Wat in de naam van Umberlee’s met zeewier verstopte gleuf heb je mijn schip aangedaan?” 
 
Amella loopt op hem af, nog steeds vloekend, totdat ze recht voor hem staat. Haar hoofd komt maar tot zijn borstkas, 
en haar tengere lijf is even breed als zijn been. Ze deinst niet voor hem terug en blijft schelden en Hope in de buik 
prikken met haar uitgestoken vinger. Hope lijkt de juiste aandacht te hebben gekregen – de hele bemanning staat nu 
aan dek te kijken – en haalt zijn bijl er weer uit. 
 
John neemt voorzichtig plaats achter het wiel en Hope zijn vrienden komen bij het wiel aan. 
 
“Wat is er gebeurd?” 
“Wat is dat aan je nek – bloed?” 
“Wat is er aan de hand?” 
 
Hope legt uit dat die Timmerman muts hem heeft geprobeerd te vermoorden. Bohairic mompelt en gesticuleert 
totdat zijn ogen blauw licht beginnen uit te stralen. 
 
“Ik snap niet hoe je nog steeds gewond bent, Hope … o jee! Je energiebanen … oftewel, de rare, magische energie wat 
je had – die is helemaal in de war!” 
 
“Dat zei ik, toch. Vermoorden!” 
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Hij vertelt dat het meisje hem bezworen had, en dan in de keel gestoken! Sheler en Templeton kijken elkaar aan en 
lopen naar beneden. 
 
“We halen haar even op.” 
 
************************************************ 
 
De twee lopen naar beneden, naar het voorste stukje ruim waar de twee families slapen. De kleine halfling, bruin door 
de zon, in een wit hemd valt bijna niet op naast de lange, lichtblauwe genasi. Templeton zijn haar is weer bijna vier 
centimeter lang en probeert weer te zwaaien. Hij heeft een schild met spiesen op zijn rug en een tweede in zijn linker 
hand. 
 
De ruim is opgedeeld met schuttingen en tussen elke twee schuttingen staan stapelbedden drie hoog en een kist die 
als tafel dient. Een plank met een houten kom water op is aan één wand vastgespijkerd, aan de overkant van de 
bedden. Een lap zeil fungeert als deur bij elke ‘hut’. 
 
Templeton slaat met zijn vuist op de schutting en haalt het zeil opzij. Drie slaperige hoofden van de familie 
Timmerman kijken uit hun bedden naar de ingang. 
 
“Wat is er? Problemen? Gevaar?” vraagt Michael. 
 
“Meekomen, muts!” roept Sheler, en ze wijst naar Miriam in het bovenste bed. 
 
De familie kijken met enorme ogen naar Sheler, die tot nu toe altijd beleefd is geweest. 
 
“NU!” 
 
Michael gaat zitten en komt uit het bed. Hij lijkt helemaal in de war en krabt op zijn achterhoofd. 
 
“Wat is er met mijn dochter? Je kunt niet zomaar … wat heb je gedaan, Miriam?” 
 
Miriam haalt haar laken op tot haar kin, haar ogen nog steeds groot en rond.  
 
“Niks! Ik weet niet wat …” 
 
“Je komt nu mee naar de kapitein” zegt Sheler. 
 
Ze zegt een paar harde woorden en haar handen veranderen in grote, zwarte, harige poten met vlijmscherpe klauwen 
op. Miriam en haar moeder gillen tegelijk en het meisje schiet uit bed om zich achter haar vader te verstoppen. Hij 
probeert haar een beetje af te schermen van de twee boze avonturiers. 
 
“Hoe durf je ons zo te bedreigen! Dit is helemaal niet nodig! Wat willen jullie van ons? Wat is hier verdomme aan de 
hand? zegt Michael. 
 
“Vraag je dochter maar wat ze vanochtend heeft gedaan!” zegt Sheler. 
 
“Wat? Vanochtend? Wanneer? Wat? Ik snap het niet…” zegt Miriam, die ook begint te huilen. 
 
“Vanochtend? Wanneer, vroeg? Zonet?” zegt Michael, “Het meisje sliep. Hier! Met ons!” 
 
“Ze komt nu mee naar de kapitein. Jullie ook.” zegt Sheler. 
 
De familie beslissen om mee te gaan en lopen met de twee mee naar het wieldek, waar Hope, Amella en Bohairic met 
gloeiende ogen nog steeds in hevige discussie staan. Bohairic let op de gezichten van de familie maar ziet geen 
verdachte blikken wanneer ze aankomen. Zijn Arcane Sight geeft ook aan dat er geen spreuken actief zijn op de drie, 
en dat ze allemaal zelf geen spreuken kunnen gebruiken. Hij vertelt dit aan de anderen maar Hope vindt het allemaal 
niks. 
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“Ze heeft een mes in mijn keel gestoken!” 
 
Templeton probeert de discussie wat redelijker te voeren, en uiteindelijk mogen de familie weer weg. Ze beweren nog 
altijd helemaal niets te weten van de aantijgingen en Bohairic kan bevestigen dat ze de waarheid spreken. 
 
Hope is nog steeds boos, maar voor Templeton en Bohairic is het duidelijk dat er meer aan de hand is. 
 
 
Laan, Miriam haar moeder, is nu meer boos dan bang, en ze loopt naar Sheler toe. 
 
“Ik weet niet wat er hier aan de hand is, maar dat u ons zo probeert te schrikken … ik had eigenlijk meer van u 
verwacht. U bent niet zoals u voordoet, en dat vind ik jammer. Ik hoop dat jullie dit oplossen, en dan bent u mijn 
dochter, nee, onze familie, uw excuses schuldig.” 
 
Ze loopt weg voordat Sheler haar kan antwoorden. De druïde kijkt naar de groep, verbaasd. 
 
“Gewoon even de ernst van de situatie aantonen… nergens voor nodig, zo’n houding…” 
 

Deel 5: 14.05.2008: “Aerial Assault!” 
 
“Hope, je had het juiste idee, ook al heb je het misschien wat … eum … onvoorzichtig aangepakt. We hebben iemand 
aan boord die we snel te pakken moeten krijgen, en we kunnen echt niet landen voordat we die in handen hebben. 
We moeten slim zijn.”  
 
Bohairic zegt wat iedereen denkt, maar zodra hij het zegt is de rust hersteld.  
 
“Het is een tijd geleden maar misschien kunnen we sporen nog vinden.” zegt Bohairic. 
 
“Big Sanne kan sporen zoeken! Ik haal haar aan dek.” zegt Tin-a-Tin, die weer een beetje gezond er uitziet. 
 
Tin verdwijnt beneden en komt snel terug met een enorme otter aan een touw. Het beest trekt haar bijna van haar 
voeten af, zo blij is het om weer in de frisse lucht te zijn. Tin pakt het mes, dat in Hope zijn nek was, voorzichtig bij de 
kling en laat Sanne het ruiken.  
 
“Zoek, meisje! Zoek!” 
 
De otter keft en begint rond te snuffelen. Tin neemt haar door het schip heen, wat sommige zeilers grappig vinden, en 
anderen helemaal niks. 
 
“Allemachtig, jongen! Haal dat vieze beest uit mijn klerenkast onmiddellijk!” 
 
“Sorry, meneer Avner! We zoeken een moordenaar!” Tin knipoogt naar de heer Meravanchi en glimlacht. 
 
“En wie precies heeft mijn ondergoed vermoord? Die zijn vlekkeloos! Onberispelijk zo! ... Of niet, Quenge?” 
 
Avner zijn dienaar knikt meteen. “Uiteraard, meneer Meravanchi! Elke dag, meneer Meravanchi!” 
 
************************************************************************** 
 
“Ze lag in mijn bed.” zegt Hope. 
 
De groep en de otter gaan weer naar beneden, waar een bloedige deken op de vloer liggen. Big Sanne snuffelt aan het 
midden van de deken, keft weer, en sleept Tin de deur uit. 
 
De otter sleept haar langs het gangpad aan stuurboord, langs alle zeilen deurgangen, en komt in een opslagruimte 
terecht, bijna aan de spiegel. De otter draait rondjes op de vloer tussen een aantal vaten in.  
 
“Hierin? Een halfling moordenaar dus.” zegt Templeton. 
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“Of een gnoom!” zegt Hope. 
 
Vaten worden opengemaakt en opgetild. De vloer verdwijnt onder honderden stukken zoutvlees, maar geen 
moordenaar is te vinden. Bohairic kijkt in alle hoeken en gaten met zijn gloeiende ogen, maar kan ook niets vinden. 
Templeton haalt een hamer en een spijker en kijkt naar de vloer toe.  
 
“Hieronder…?” 
 
Wanneer iedereen tevreden is dat er nog meer ruimte onder zit, hamert hij de spijker door de vloer heen. Bohairic 
loopt naar voren, gaat door een luikje in vloer, en komt in een vochtige, stinkende ruimte terecht. Hier, net binnen de 
romp zijn meer vaten en voorraden opgeborgen. Hij loopt voorzichtig naar achteren door de vaten en paletten heen, 
totdat hij de spijker vindt. Zijn gloeiende ogen verlenen hem genoeg licht om een paar voet verder te zien. Hier is geen 
magie of mens te vinden. 
 
Hij loopt terug en geeft het door. “Niks. Niemand.” 
 
Hij fluistert in Hope zijn oren en spreekt weer hardop. “Misschien aan boord de Nixie?” 
 
“Ik blijf hier voor het geval dat.” zegt Hope. 
 
“Wij gaan naar de Nixie toe! Tot later!” zegt Bohairic. 
 
De groep verlaat de ruimte en Bohairic geeft aan met handsignalen dat de anderen naar boven moeten. Hij glipt door 
een deur heen en komt in de touwruimte terecht, waar hij aan een spreukje begint. De rest lopen naar boven en Tin 
sluit Big Sanne weer in haar hut op. 
 
************************************************************************** 
 
Bohairic leunt tegen de spiegelwand aan en haalt een glazen oog uit één van zijn vele zakken. Hij houdt het in zijn 
linkerhand, recht voor zijn gezicht, en mompelt een paar frases. Hij houdt zijn rechterhand boven het oog, plat, palm 
naar beneden, en maakt kleine cirkelbewegingen. Een licht verschijnt, midden in het oog, en hij doet zijn eigen ogen 
dicht. Hij wacht. 
 
************************************************************************** 
 
De groep komt weer aan dek, waar de familie Timmerman nog steeds in gesprek zijn met kapitein Amella. Ze lopen 
naar haar hut toe en verdwijnen. De moeder werpt en boze blik naar Sheler toe. 
 
“Hoe komen we bij de Nixie?” zegt Tin.  
“Ik kan wel zwemmen, hoor!” zegt Templeton, “Maar jullie? Misschien moeten we een signaal afgeven dat ze weer 
wat dichterbij komen?” 
 
************************************************************************** 
 
Hope gaat op de vloer zitten en haalt iets uit zijn broekzak – het halsbandje van Darmtrekker. Hij weet dat het magisch 
is, en heeft het idee dat hij dat misschien kan gebruiken om het nare gevoel in zijn buik te stillen, als hij de magie eruit 
kan krijgen. 
 
Hij houdt het in zijn handen en concentreert. Voor hem hoort hij iemand lopen – misschien die verstekeling! Nee, 
hoor, het is alleen Rowyn. Ah, wat leuk!  
 
Die heeft hij in een tijdje niet gezien. Hij voelt zich wel een beetje schuldig – er was het een en het andere misverstand 
en ze moest even weg. Belasting of zo, toch? Hij weet het niet meer. Toch niet belangrijk. Wij hadden haar per 
ongeluk aangegeven toen we iets anders onderzocht. Zoiets. In ieder geval, ze heeft het gehaald! Joepie!  
 
Hij kon altijd goed met haar opschieten – dat weet hij nog wel. Als ze hem al vergeven heeft dan wordt het een leuke 
reis! Zij kan ook goed zuipen! Het is wel fijn om eindelijk een echte vriendin aan boord te hebben. De groep waarmee 
hij nu samenwerkt – ze zijn ook aardig, maar hij kent ze niet zo lang. Rowyn kent hem heel goed, en hij haar ook. Ze 



109 

snappen elkaar. Hij kan zichzelf zijn met haar; alle flauwe, vunzige grappen maken die in hem opkomen. Het is ook een 
lekker wijf! 
 
Ze kijkt niet naar hem maar naar zijn handen – verdomd! Het halsbandje was ook van haar! Nou, eigenlijk van haar 
hulpje – Darmtrekker. Leuk naam! Rowyn had zelfs de taal van het beestje geleerd. Waar was het stom hagedisje ook 
al weer? O jee – wij hadden het gedood. Het was waarschijnlijk gek geworden. Misschien had het Rowyn aangevallen 
– hij weet het niet meer.  
 
“Hoi.” zegt Rowyn, voorzichtig. Misschien heeft ze je nog niet helemaal vergeven.  
 
“Dat is toch van mij? Mag ik het weer terug, maatje?” 
 
************************************************************************** 
 
Bohairic kijkt naar Hope door zijn oogje. Voor Hope verschijnt een vrouw uit het niets – Rowyn Kellani!  
 
“Wat de fuk?” 
 
Hij laat het oogje bijna vallen en geeft tegelijkertijd een mentaal alarm aan de groep.  
 
************************************************************************** 
 
Hope zou bijna klakkeloos het ding overhandigen voordat hij zich bedenkt. Zijn hand was al in beweging toen het 
alarm van Bohairic afging. Trouble!  
 
“Sorry meid! Geen tijd! Kijk – het maakt mij niet zo veel uit wat ik gebruik, ik heb gewoon een item nodig. En … het 
was ook mijn deel van de loot.” 
Dat klinkt vreemd, alsof er iets anders aan de hand is dan wat hij nu waarneemt. Zijn buik raast, maar was dat meer 
dan zonet? Meer magie? Dezelfde? 
 
“Als je iets anders hebt wat een paar duizend waard is… En dan misschien een biertje aan dek?” 
 
************************************************************************** 
 
Rowyn verandert in zes Rowyn’s voor zijn ogen. Voordat hij kan reageren, wijzen ze allemaal naar hem toe en 
beginnen al hun handen te gloeien. Alle kleur verdwijnt uit de zes en het gloed wordt steeds feller. Dan vervagen ze 
allemaal in het niets terwijl het lichtpunt op hem af raast! Alles wordt donker en hij schroeit zijn ogen dicht tegen het 
felle licht! Wanneer hij zijn ogen opent is ze weg, en weet hij weer alles. 
 
************************************************************************** 
 
Sheler hoort het alarm en kijkt met grote ogen naar de rest. 
 
“Problemen!” 
 
Ze rent met een ongelofelijk vaart naar voren, duikt door het open luikje, en raast langs de gang. 
 
Tin hoort ook het alarm rinkelen in haar hoofd. Ze gebruikt een spreuk om onmiddellijk sneller te worden, en maakt 
dat ze onzichtbaar wordt. Ze rent met een geweldig snelheid naar voren om naar beneden te komen. Templeton hoeft 
geen spreuken om snel te kunnen rennen. Zijn eigen training heeft daarvoor gezorgd! Binnen enkele seconden heeft 
hij het dek afgerend, de ladder naar beneden in een sprong genomen, en Bohairic en Hope bijna gehaald! 
 
Bohairic doet zijn glazen oog terug en kijkt omhoog. Templeton en Sheler zijn al gearriveerd! Ongelofelijk! 
 
“Het is Rowyn en ze is onzichtbaar geworden!” Hij haalt twee zakjes poeder uit een jaszak, mengt een snufje van elk 
snel, en gooit het mengsel in zijn gezicht met zijn ogen open. Hij loopt de kamer van Hope binnen en veegt tranen met 
zijn mouw weg.  
 
“Ze is niet in de kamer.”  
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 Hope raapt zijn bijl op en zoekt een doelwit terwijl Sheler een vinger tegen haar lippen houdt en bij de zeilen muur 
van de slaapvertrekken ernaast gaat luisteren. 
 
Plotseling luidt een alarm boven – bellen en geschreeuw! 
 
“Alarm! Alarm! We zijn aangevallen!” 
 
************************************************************************** 
 
Zo snel als hij aankwam is Templeton weer boven. Hij steekt zijn hoofd uit de deur en volgt de ogen van de schuilende 
mensen aan dek, en roept naar zijn kameraden. 
 
“We zijn aangevallen – door iets wat vliegt!” 
Hij houdt zijn schilden boven zijn hoofd en loopt uit de hut. Van boven kraaien twee enorme vogel met vier vleugels 
en lange staarten. Hij klimt de ladder naar het dak van de hut en ziet Lirith met een boog, achter de railing gebukt aan 
de bakboordkant. Aan stuurboord ligt Roger Jolly, zwaar verbrand en opgekruld in een hoek. Hij lijkt niet te bewegen. 
 
“Pas op!” roept Lirith, “Ze schieten met bliksem!” 
 
************************************************************************** 
 
Tin, nog steeds onzichtbaar, kruipt Hope zijn kamer binnen. Hope zoekt een doelwit en ze fluistert snel dat zij het is. 
Ze spreekt de woorden voor een nieuwe spreuk, dat ze een soort sonarzintuig krijgt, en probeert Rowyn te 
lokaliseren.  
 
Bohairic vergroot de omvang van het zoekgebied door een horde aan onzichtbare hulpjes op te roepen. Deze grijpen 
alle zeilen en halen ze omhoog – de ruimtes van de families Timmerman en Wever, en de slaapplaatsen van Anne 
Bonney en Mary Read, liggen plotseling open! 
 
De dames zijn waarschijnlijk boven, maar de familie Wever weet niet wat ze overkomt! Winona gilt en haar man grijpt 
haar aan de schouders.  
 
“Stil, schat, ze zoeken iemand, denk ik.” 
 
Hij knikt naar Bohairic, Hope en Sheler verder op en vertelt zijn zoon stil te staan. 
 
Bohairic loenst door het ruim en schudt zijn hoofd, “Ik zie geen onzichtbare dingen.”  
 
Tin roept uit het niets, “ROWYN! MUTS! IK BEN HIER!” 
 
************************************************************************** 
 
Sheler roept naar boven dat ze aankomt, en rent weer als een haasje die kant op. Timothy blijft verstopt naast de hut 
als een soort Eerste Hulp Post en wacht op klanten, wanneer Templeton misschien de eerste wordt! 
 
De vreemde vogels vliegen langs de kanten van het schip, vijftig voet in de lucht, en zoeken prooi. Stuurboord krijgt 
Templeton een pijnlijk schok door en schicht bliksem van de staart van een vogel. Zijn schilden kunnen hem niet 
helpen en zijn hele lijf trilt van de stroomstoot. Bakboord is het nog erger. De tien voet lange vogel boven Lirith richt 
zijn staart op haar en ontlaad een oogverblindend stroomstoot die haar rechtstreeks in het gezicht raakt! 
 
Een straal energie rekt vanuit de lucht naar beneden en stroomt door haar hele lijf. Ze gilt in pijn en schudt spastisch, 
omhuld in blauwwit licht en vonken, en nog steeds houdt de aanval aan. Haar haar staat rechtop, haar lippen krullen 
open, haar ogen beginnen te roken, haar armen vliegen alle kanten op ... en nog steeds stroomt de bliksem naar 
beneden. Dan begint ze te stuiteren en te draaien, haar armen uitgerekt. Ze sist en ze rookt en ze kreunt, volkomen 
hulpeloos. Met een paf komen twee wolkjes stoom uit haar gezicht en Templeton kan alleen maar moedeloos 
toekijken. Donkere gaten staren hem aan en ze kermt, geluidloos, als de rook uit haar mond kolkt. Een kruisboogpijl in 
haar hand raakt een haak in de mast en de stroom ontlaadt in de hout. Lirith valt, verstijft en verkoold, met een klap 
op het dek. 
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Boven roept de vogel, triomfantelijk. 
 
“KKKRRRAAA!!!” 
 
************************************************************************** 
 
“NNNNNNNOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!” 
 
Een pijl vliegt op de viervleugelde vogel af en het draait uit de weg zonder zijn vleugels te bewegen. Skald nokt een 
nieuwe pijl en veegt aan zijn bleek gezicht. Een tweede pijl mist ook en Amella herlaadt haar kruisboog, vloekend.  
 
Templeton pakt de railing vast en springt weer aan dek. Hij duikt weer de hut in en roept naar beneden. 
 
“Die klerebeesten schieten met bliksem! Heeft iemand een beschermspreuk?” 
 
“Ik leid ze af!” zegt Sheler, en ze begint te gloeien. Licht vult de kamer en Templeton moet wegkijken totdat de halfling 
het zonlicht instapt.  
 
De vogels kraaien woest en één valt haar meteen aan. Een bliksemschicht ontlaadt naast haar en laat een schroeiplek 
over op het dek. Een tweede raakt Timothy en hij wordt zijn eigen eerste klant. 
 
************************************************************************** 
 
Beneden blijven Tin en Bohairic zoeken naar Rowyn, tevergeefs. Bohairic loopt langzamerhand naar boven toe, alert 
voor onzichtbare wezens. Hope besluit om ook naar boven te kijken en loopt ook richting de ladder. Tin wacht haar 
kans af en blijft erg stil en onzichtbaar in de ruim. 
 
Bohairic komt in de hut en begint met een schildspreukje. Hij moet bijna lachen wanneer Hope naar buiten stapt. De 
grote jongen kijkt om zich heen en bukt weer naar binnen. 
 
“Bah! Afstand! Da’s niks!” 
 
Hij verdwijnt weer naar beneden terwijl Sheler het vuur uitlokt van de twee vogels. De halfling schiet ook terug met 
grote houten pijlen die ze magisch aanmaakt en afschiet, maar de grote vogels zijn te snel en blijven ongedeerd. 
Templeton neemt zijn kans en probeert Roger Jolly een potion toe te dienen. De verkoolde huid van zijn mond wordt 
even heel, maar dan verandert het weer in zwart, beschadigd weefsel. Ook Roger is dood. 
 
************************************************************************** 
 
Bohairic, volledig beschermd, laat zijn vinger langs een veer glijden en spreekt een laatste spreuk uit. Hij begint te 
zweven en vliegt de hut uit, waar hij snel omhoog schiet en achter de mast komt te hangen. Dat hij Rowyn had gezien 
boven de middelste mast laat hij niet zien. Hij bereidt een spreuk voor om haar onzichtbaarheidsspreukje te annuleren 
maar zij is hem een stapje voor. Zodra ze hem aanvalt verschijnt Rowyn in het kraaiennest, en Timothy rent naar 
beneden om het aan Tin-a-Tin door te geven. Hij komt Urol in de gang tegen. De gnoom is helemaal blij. 
 
“Arrowhawks! Uit de Elemental Plane of Air! Geweldig! De bliksem is echt …”  
 
Er komt een BZZZZZTTT-BOEM-ARGH!!! van boven. 
 
“ … Oei … da’s minder leuk – maar wel stoer dat het zo werkt, toch? Mooie veren ook…” 
 
 Bohairic voelt zijn spreuken één voor één wegvallen en vloekt binnensmonds. Gelukkig blijven zijn slippers 
functioneren en hij blijft aan de mast vastgeplakt. Hij loopt verder omhoog en laat zijn eigen spreuk op Rowyn los. 
 
“Pak dit!” 
 
Lagen aan beschermspreuken vallen bij Rowyn weg en ook zij moet vloeken. De lucht is vol bliksem, pijlen en 
magische speren, want het eerste gevecht is lang niet afgelopen. Skald raakt een vogel, hard, en bukt achter een pallet 
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aan dek. Amella schiet ook keer op keer raak aan de grote beesten, en zelfs Avner is bezig. Hij helpt Amella bij het 
herladen, ook al staat hij dan veilig binnen haar hut. De rest van de bemanning is bezig met dekens en emmers, en 
springen uit hun schuilplaatsen om branden te blussen waar de bliksem deze heeft ontstoken. Verder blijven ze uit de 
weg van de groep en het gevecht in het algemeen. 
 
************************************************************************** 
 
“Tja, dan moet ik het weer regelen...” 
 
Templeton kijkt om zich heen; de ochtendzon hangt over de spiegel aan stuurboord, een rare vogel, een arrowhawk, 
vliegt over de boeg aan bakboord, en er liggen netten naast zijn voeten. Seconden later wordt de reusachtige vogel 
onaangenaam verrast - 200 pond aan genasi, harnas, puntige spitsen en net vliegen uit de zon en pakken het in! 
Meteen begint het te draaien en schudden, maar Templeton houdt er grimmig aan vast en probeert het tegelijkertijd 
te wurgen en te steken, constant bewust van de hoogte waarop hij zijn heldhaftige aanval uitvoert. 
 
************************************************************************** 
 
Met de Rowyn’s zichtbaar richten de rest van de groep meteen hun aanval op haar. Hope komt terug met zijn enorme 
boog en schiet een Rowyn in het gezicht. Ze verdwijnt meteen – er blijven nog zeven over die allemaal naar beneden 
kijken! 
 
Sheler rent naar de centrale mast toe en klimt omhoog – en met een snelheid van bijna dertig mijl per uur is ze 
moeilijk te zien. Het lijkt alsof ze bij de hut verdwijnt en door het luikje in het kraaiennest weer verschijnt. De Rowyn’s 
vallen haar aan zodra haar klein hoofd bij hun voeten verschijnt maar ze bukt en glijdt uit de weg. Door het licht wat 
ze uitstraalt moeten ze allemaal een hand voor de ogen doen, alsof ze de zon recht moeten aankijken! Sheler, niet 
eens buiten adem, roept naar beneden, 
 
“Ze staat niet – ze vliegt!” 
 
De Rowyn’s raken Sheler op het hoofd en dreunen in harmonie. Sheler schudt het verdovende gevoel weg en staat 
rechtop tussen de verstekelingen in. De zeven Rowyn’s drijven uit haar bereik en Sheler klauwt één wanneer het haar 
passeert – het verdwijnt meteen! Zes Rowyn’s zwaaien naar de halfling toe en alweer krijgt ze pijn en druk in haar 
hoofd. Alweer kan ze flink doorbijten en blijft ze rechtop staan. De Rowyn’s beginnen haar uit te schelden en dan 
vliegen hun ogen simultaan en gechoqueerd open. Met een flits en een oorverdovende knal verdwijnen ze tegelijk in 
een bal bliksem en vonken! 
 
Sheler en de laatste, echte Rowyn kijken naar voren toe, waar Bohairic op een touw tussen de twee masten in 
balanceert. Blauwe vonken blijven nog even nagloeien op zijn vingers en hij glimlacht naar de twee. 
 
“De echte Rowyn Kellani – goedemorgen!” 
 
************************************************************************** 
 
Templeton houdt zich vast aan de veren van de arrowhawk en wurmt zich naar voren om een betere greep te krijgen 
op de keel van het beest. Het lange lichaam van de arrowhawk schudt als een zweepslag en het is al hij kan doen om 
aan het net te blijven hangen! Het beest begint omhoog te klimmen en het schip wordt steeds kleiner onder ze – 
zestig voet, zeventig, tachtig … honderd … honderdvijftig … Templeton slaat het beest met zijn rechterschild en de 
punten zinken diep. Hij trekt, hard, en haalt zichzelf een beetje omhoog.  
 
“Shit…” 
 
Hij laat zijn linkerhand los, hangend nu alleen van de spiesen op zijn schild, en slaat met zijn linkerschild! De 
arrowhawk schudt in pijn en laat een helse kreet los! De snavel knipt steeds naast de Genasi die van de scherpe 
punten in zijn vleugels vastzit. Templeton draait acrobatisch om zijn schouders en krijgt zijn voeten omhoog tegen de 
romp van de vogel. Hij buigt zijn knieën, grijpt zijn schilden vast en trapt af!  
 
Hij lanceert zich van de vogel weg en neemt een perfecte duikhouding aan. De schilden moet hij loslaten om zijn 
handen voor zijn hoofd te krijgen en ze vallen achter hem weg. Hij houdt zijn lijf perfect verticaal en verdwijnt onder 
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de zee met slechts een klein ‘plof!’ Wanneer zijn hoofd weer bovenwater komt, drijven zijn twee schilden tussen hem 
en het schip in.  
 
Hij kijkt omhoog naar die vogels maar ze zijn weg. Hij haalt zijn schilden op en zwemt snel terug. 
 
************************************************************************** 
 
Skald ziet Templeton zijn duik beginnen en lost een schot op de half vastgebonden arrowhawk. Zijn schot is raak maar 
voordat de vogel een geluid kan maken is het weg – de andere ook. Opgeroepen – bah! De Genasi sprong net op tijd! 
 
************************************************************************** 
 
Rowyn vliegt naar de achterste mast en gilt in pijn! Twee pijlen van Hope hebben haar gevonden en ze kijkt hem zuur 
aan. Bohairic heeft de tweede mast gehaald en maakt zich klaar voor een tweede aanval. Sheler kijkt de touwen aan, 
kiest er een uit, en hakt het met haar klauw door. Ze maakt zich klaar om naar Rowyn te springen en plotseling zijn er 
weer twee Rowyn’s! De twee Rowyn’s kijken haar aan en Sheler voelt zich aarzelen – ze kan die vrouw toch niet 
verslaan! Ze is veel te sterk, veel te krachtig, ze heeft niet eens haar stoerste spreuken tegen ze gebruikt, ze heeft 
krachten boven alles wat de groep kunnen … 
 
De druïde voelt de kracht van Shaundakul in haar en schudt haar hoofd klaar van alle twijfels. Gemene hekserij! Ze 
springt van de mast af en slingert zich naar de achterste mast toe! De Rowyn’s kunnen haar niet raken en ze klimt de 
wanten weer omhoog. Rowyn vliegt om de mast heen en begint een nieuw spreukje te casten – deze keer op Sheler 
en Bohairic. Voordat ze de spreuk af krijgt heeft Sheler haar been opengesneden met haar grote klauwen. De halfling 
maakt een grijpbeweging en de laatste van de Lotus Dragons wordt bleek terwijl Sheler aanzienlijk fitter lijkt! Gouden 
ijskristalletjes vormen aan de benen van de echte Rowyn, en tegelijkertijd op de neppe.  
 
Skald schiet de neppe Rowyn weg en er blijft weer één over, hangend in de lucht achter de achterste mast. 
 
************************************************************************** 
 
En dan is het eindelijk Tin-a-Tin aan de beurt. 
 
De spellthief concentreert haar energie even en stuurt het naar haar korte benen. Ze rent, bijna zo snel als Sheler, het 
dek af en klimt de mast onder Rowyn. Een tweede spreuk en ze schiet een pijltje omhoog, rechtstreeks op Rowyn af! 
 
Rowyn, gefocust op een oogverblindende Sheler en een aanstormende Bohairic, zijn handen vol bliksem, kan het niet 
zien aankomen. De pijl bijt in haar been en Tin voert de tweede deel van haar plan uit. De spellthief gebruikt de 
energieën van haar pijlschietspreuk om een verbinding aan te leggen met de wrede gifmengster – en zuigt Rowyn haar 
spreuken door de verbinding heen! 
 
Rowyn voelt haar vliegspreuk wegvallen maar voelt niet bang. Ze weet dat als een vliegspreuk faalt dat je toch 
langzaam naar beneden dwarrelt – een ingebouwd veiligheidsdingetje. Tot haar enorme verbazing voelt ze dat effect 
niet! Paniek zet in! De spreuk was volkomen weg – alsof het nooit op haar gebruikt was! Maar dat kan toch niet? 
 
Ze reikt een hand uit om de mast te grijpen maar kan niet zien – het licht van de druïde doet pijn aan haar ogen, haar 
armen werken niet zo goed, ze voelt zich door en door koud, haar hand grijpt alleen lucht en Rowyn valt. 
 
Het dek komt op haar af, ze draait in de lucht, probeert tevergeefs de verstaging te pakken en wanneer ze op de 
stuurwielbehuizing inslaat is het op haar rug. De laatste wat ze ziet zijn zes Tin-a-Tin’s die naar beneden vliegen. 

Deel 6: 28.05.2008: “Lijmbeest in de mist!” 
 
Rowyn is dood en dat hoofdstuk is eindelijk afgesloten. Haar spullen worden gretig verdeeld onder de groep en vooral 
Tin-a-Tin kan haar spullen goed gebruiken. De twee overledene matrozen worden afgedekt met zeilstof en een snelle 
discussie vindt plaats onder de groep – op zee begraven of met magie de lijken beschermen en meenemen. 
Templeton vindt dat vooral Rowyn meteen gedumpt moet worden, maar uiteindelijk is er voor gekozen om ook haar 
lijk te behouden. Timothy blijkt de nodige spreuken te kunnen uitspreken en zowel Rowyn als Lirith en Roger worden 
respectvol beschermd en opgeborgen. Timothy belooft om de spreuken dagelijks uit te spreken, en Bohairic gaat met 
Avner praten. 
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Tien minuten later is Avner overtuigd dat hij een geweldig idee heeft gehad. Hij gaat naar zijn hut om daar een brief te 
schrijven naar de Dageraad in Sasserine. Daarin gaat hij vertellen hoe Rowyn de twee matrozen heeft vermoord, de 
bemanning heeft vergiftigd en hem heeft aangevallen. O ja, en de groep (tevens helden van de stad enz. enz.) werd 
ook aangevallen, natuurlijk. Daarmee moeten ze geen last meer krijgen van wraakacties van de Kellani’s, en daalt haar 
familie nog verder in reputatie binnen de stad.  
 
“Een erg slimme zet, mijnheer Meravanchi!” beaamt Bohairic vonder te glimlachen. 
 
************************************************************************** 
 
De rest van de dag passeert rustig. Templeton zwemt weer onder de boten om op schade te controleren, Bohairic kijkt 
alles nauwkeurig na met zijn ingebouwde detectiekrachten en Hope zondert zich af en gaat aan de slag met dat 
halsbandje van Rowyn. Zowel Templeton als Bohairic zijn tevreden met de resultaten van hun onderzoeken, en Hope 
weet zijn verstoorde interne evenwicht te herstellen op een of andere manier. Zijn nek geneest daarna snel en hij 
voelt zich zo lekker dat hij zich een glaasje rum permitteert. 
 
De nacht is ook rustig en de ochtend brengt veel vogelgeluiden. De schepen zijn meer naar het oosten toe gaan varen, 
om ’s middags aan te kunnen meren bij Port Castigliar. Na bijna een week op zee zal het een welkom afleiding zijn!  
 
De Nixie komt ook in de buurt en er wordt vrolijk gezwaaid. De twee schepen varen naast elkaar zonder zeilen de 
inham op – het getij werkt op dit moment in hun voordeel. Aan beide kanten is het één en al oerwoud; apen, 
papegaaien en andere kleurrijke vogels in overvloed. Het is alweer een snikhete dag, erg benauwd en vochtig. Ze 
volgen de stroming voor een halfuur en varen uiteindelijk de laatste bocht om. In plaats van de verwachte pakhuizen 
en arbeiders is er alleen as. De grond is zwart, alle gebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt, en niemand en niets 
beweegt. 
 
Na een beetje overleg tussen de twee schepen wordt er besloten een groep aan wal te sturen. Ze mogen niet te lang 
blijven en alle voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden. Verrassend genoeg moeten Hope, Templeton, Tin-a-
Tin, Sheler, Bohairic en Timothy in het bootje klimmen. 
 
Na een halfuur zijn een aantal zaken helder: er zijn geen overlevenden te vinden, de aanval was minstens twee 
maanden geleden, er zijn sporen van een draak (een hele grote), er zijn sporen van veel lizardmen, alle voedsel en 
handelswaren zijn meegenomen, de schuilkelder is ook scene van een gevecht geweest en er zijn toevallig geen 
dagboeken onder rotsen verstopt (met of zonder bloedige laatste zin). 
 
Sheler en Hope gaan wat dieper het oerwoud in de hoop om meer aanwijzingen te vinden. Eenmaal voorbij de 
neergehaalde, verbrande palissade wordt het ineens echt regenwoud. Ze zijn beide heel wat gewend maar dit is Chult. 
Ze komen met lege handen terug en hadden alleen met veel moeite een verdachte kras in de schors van één boom 
gezien. Toch is Sheler overtuigd dat ze, een maandenoude spoor door snelgroeiend regenwoud kan vinden.  
“Nou, je bent druïde of niet, hè?” zegt ze met een glimlach. 
 
************************************************************************** 
 
Het mysterie gaat in Bohairic zijn boek onder de kop van “Kom een keer terug met krachtigere divinaties” en de 
schepen gaan met het getij weer naar de open zee. Wel zijn een aantal vaten gevuld met bananen en andere 
vruchten, en nemen Sheler, Timothy en Templeton het voor om water te creëren voor het volgende deel van de reis. 
Vooral het paard van Avner drinkt veel. 
 
Op zee gaat iedereen snel terug in de routine. Zelfs Miriam kan Sheler weer aanzien zonder te trillen. Avner bezigt zich 
met het briefje en steeds wanneer hij het aan Bohairic laat zien, vindt hij de aanpassingen de tovenaar voorstelt alleen 
maar redelijk en verhelderend wat betreft de onderliggende boodschap en zijn eigen belang en positie. Bohairic blijft 
met uitgestreken gezicht de adel ‘helpen’, maar als de groep alleen zijn kan hij de tranen bijna niet inhouden terwijl ze 
met elkaar lachen. 
 
“Zonder het ongekend vaardig rapierwerk van mij lag het schip nu al aangemeerd bij Umberlee haar vuile, glibberige 
poorten, met de wrede, stinkende heks en bewezen hoer Rowyn Kellani als kapitein. De zogenaamde Helden van 
Sasserine beginnen onder mijn leiding hun eigen vaardigheden eindelijk te ontwikkelen maar toch waren ze zo goed 
als verslagen door de helse beesten die de vuile heks had opgeroepen. Met één hand aan het wiel en de andere aan 
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mijn zwaard had ik haar valse magie doorstaan en mijn troepen de wanten ingestuurd. Omsingeld en met haar 
nederlaag in haar ogen heeft ze mij uitgedaagd tot een één-op-één gevecht, en daarin vond ze haar dood. Haar 
stinkend lijk ligt nu opgebaard …” 
 
************************************************************************** 
 
30 Flamerule 1375 
 
’s Middags verschijnen er een aantal stipjes op de horizon. Deze worden steeds groter en worden (eerst voor Skald) op 
een gegeven moment herkenbaar – wyvern’s, acht van ze! Passagiers verdwijnen beneden en de groep verdeelt zich 
van boeg naar spiegel. De beesten vliegen schuin voor het schip en veranderen van koers dat ze recht op het af 
vliegen. Een goed teken, volgens Bohairic en Urol, is dat ze niet omhoog vliegen voor een aanvallende duikvlucht.  
 
De acht grote draakachtigen naderen het schip en Bohairic waagt het om in de taal van de draken de beesten aan te 
spreken. De acht beesten verlagen hun snelheid meteen en vliegen langs het schip. Zeven kraaien domme kreten 
terug - “grote, puntige, giftige, gemene, oerdomme meeuwen met schubben” volgens Amella – en één antwoord de 
jonge tovenaar! 
 
Er volgt een redelijk vrolijk gesprek tussen de kleine mensjes op de Zeewyvern en de acht echte, vliegende 
naamgenoten. Op een gegeven moment moet Sheler een kruisboog uit Avner zijn handen worstelen en zijn poging om 
een “mooi kopke” voor zijn muur te bemachtigen gaat niet door. 
 
Uiteindelijk vliegen de beesten verder en Bohairic legt uit dat ze net aan een walvis hebben gedineerd, en op zoek zijn 
naar een toetje. Zijn keel doet pijn na al het drakentaal en hij nipt aan een brandy met citroen terwijl hij nadenkt over 
mogelijke grotere betekenissen van het verschijnen van de beesten. 
“Ze kunnen niet zomaar … langsvliegen. Er moet toch iets aan de hand zijn, of word ik een beetje paranoïde?” 
 
************************************************************************** 
 
4 Eleasis 1375 
 
Twee dagen na het hoorn van Chult te hebben gerond wordt voor het eerst weer een beetje druk op het water. Enkele 
vissersboten zijn gesignaleerd en de schepen varen naar het zuiden toe. Ze hebben de wind een beetje tegen maar de 
stroming mee en varen blij en vrolijk Port Nyanzaru eindelijk binnen. 
 
Bohairic heeft wat onderzoek gedaan en vertelt wat hij weet. Amella vult hem her en der aan. 
Port Nyanzaru, aan de mond van de rivier Soshenstar, is een belangrijk handelscentrum voor het continent. Hier wordt 
vooral in parfum, edelstenen en ivoor gehandeld, deze met veel moeite uit de diepte van Chult hiernaartoe gebracht. 
De haven is gebouwd met verdediging als prioriteit, niet gek aangezien dat er tussen hier en Lantan veel piraten 
aanwezig zijn. Met de Rundeen druk bezig een greep aan de handel te krijgen, en een groeiend aanwezigheid Kraken 
Society piraten is dit geen veilig gebied meer. Alle goederen die de stad binnenkomen en verlaten worden 
gecontroleerd door de Ytepka, de Triceratops Society. Dit is een groep Tabaxi, het inheemse volk, dat zich inzet voor 
het behouden van de natuurlijke orde. Een soort zuidelijke Harpers, zeg maar.  
 
De stad zelf heft een muur en zit op een heuvel. Kroegen en warenhuizen omringen de haven zelf en een stenen weg 
wendt zich de heuvel op waar het bij een klein kasteel aan de muur eindigt. Aan de andere kant van de muur gaat de 
weg het regenwoud in, richting Mezro, de hoofdstad aan de oostkust.  
 
Pater Feres pakt zijn spullen en met zijn kistje onder zijn arm stapt hij samen met Amella, Bohairic en Hope het bootje 
in. De bemanning, volgens de afspraak, moeten nog aan boord blijven. Lavinia heeft Amella gesignaleerd om flink 
voorraden in te slaan – de volgende beschaafde halte is bijna twee weken verder, in Renkrue.  
 
Templeton gaat niet in het bootje mee – die zwemt liever – en hij ontmoet Hope in een kroeg aan de haven – de Blije 
Koopman. De kroeg is wel bijzonder – de kastelein is een minotaur! Samen vragen ze hem en de gasten de hemden 
van het lijf en horen vooral verhalen over hoe rare kabouters het leven af en toe zuur maken voor de bewoners van de 
havenstad. Honden en zwervers verdwijnen af en toe maar nog niemand heeft de grot of schuilplaats van de gemene 
kaboutertjes gevonden. 
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Over Port Castigliar blijkt dat niemand er iets van wist. Het was al langere tijd van de gebruikelijke routes af en alleen 
smokkelaars en wanhopige mensen zouden daar iets kopen. Of dit de waarheid is, of een persoonlijk dingetje, is niet 
van het gezicht van de minotaur af te lezen.  
 
“Port Castigliar! Port! Wie noemt nou drie hutten en een blikken dak een haven? En die Inyanga – wat een klootzak!” 
 
Blijkbaar heeft Inyanga Engaruka, de zoon van Ibn Engaruka, niet zo goed voor zijn klanten gezorgd als zijn vader. Door 
zijn slechte manieren heeft hij alle reguliere schepen van zijn “handelsgehucht” weggedreven. Zonder nieuwe mensen 
en voorraden zou het dan prooi zijn geworden voor die lizardmen. 
 
“Jullie hadden toch gewoon naar Mezro moeten gaan. Mooi stad! Indrukwekkend!” 
 
************************************************************************** 
 
Bohairic blijft met Pater Feres en loopt de heuvel op. In de schaduw van de muur treffen ze een kleine tempel, aan 
Lathander toegewijd. De priester zegt niet veel en kijkt naar de deur toe. 
 
“Nou, hier ben ik…” 
“Ja, inderdaad.” 
“Bedankt voor alles, het schip was waarschijnlijk een paar keer al geweest, zonder jullie…” 
“Geen dank, het was onze baan.” 
“Nou, ik … wens jullie alle succes…” 
“Dankjewel, insgelijks.” 
“Ik ga …” 
“Ik ben wel benieuwd naar je nieuw leven.” 
“Dat komt wel goed, denk ik…” 
“Open de deur, Pater.” 
 
Voor een tempel van Lathander is het best donker van binnen. Op een oud krukje zit een priester in een met modder 
besmeurde gewaad. Aan de voorkant is het symbool van Lathander zichtbaar, en in zijn linkerhand is een fles. De 
tempel is stoffig en smerig, het plafond vol spinnenrag.  
 
“Ahhhh, jongen! Leuk om je te zien! Alles goed? Lathander zegene U!” 
 
Feres kijkt Bohairic vol ongeloof aan. 
 
“Ik … had iets anders verwacht. Dit is een schande! Wat moet ik …? Hoe…?” 
 
Hij kijkt om zich heen en pakt een bezem van een halfopen kast. Hij begint te werken en Bohairic loopt naar de deur 
toe. 
 
“Succes, Pater Feres.” 
 
De tovenaar loopt de heuvel af en gaat op een laag muur zitten. Hij haalt een boek uit zijn tas en doet alsof hij aan het 
lezen is. Met een glazen oog in één hand, concentreert hij aan de kerk. Hij houdt het wel vijf minuten vol en in die tijd 
heeft Feres het plafond en de vloer een beetje schoner gemaakt.  
 
Hij sluit zijn boek, staat op, en loopt de heuvel af naar de haven. 
 
“Succes met je nieuwe leven, Pater Feres.” 
 
************************************************************************** 
 
De volgende ochtend wordt Amella naar de haven geroeid en daar treft ze Feres. Hij vraagt om terug te mogen en met 
ze verder te mogen reizen. Wat hij hier heeft gevonden voelt niet als zijn “roeping.” Zonder geen reden om nee te 
zeggen accepteert Amella hem als passagier weer. Ook neemt ze een nieuwe matros aan, Rikard, een man van een 
jaar of 30 met donker haar en veel ervaring. Hij laat zich door de tovenaar onderzoeken – hij heeft vaker met 
avonturiers gewerkt. 
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Het briefje van Avner was afgeleverd samen met de drie lijken bij de Tempel van Anachtyr. Tegen een redelijke 
vergoeding zouden de drie lijken beschermd teruggestuurd naar Sasserine worden. Daar zou de Raad moeten 
beslissen of ze de Kellani’s zou laten opdraven voor een paar Raise Dead spreuken. Wat er met Rowyn zou moeten 
gebeuren zou dan ook daar besloten worden natuurlijk, maar met zowel de Vanderborens als de Meravanchi’s tegen 
ze zou het niet aardig zijn. 
 
************************************************************************** 
 
8 Eleasis 1375 
 
Over de komende vier dagen wordt het weer steeds slechter. ’s Avonds koelt het snel af en wordt het mistig. Op de 
vierde dag worden de mistbanken echt een probleem. Amella en Urol bevestigen dat mistbanken aan deze kust een 
natuurlijk fenomeen zijn, maar dat neemt niet weg van het feit dat het zicht met de minuut slechter wordt. De 
passagiers vinden de beklemde sfeer niet leuk en gaan naar beneden. Iedereen moet stil zijn en Amella probeert te 
navigeren door naar de golven aan de bakboordkant te luisteren. Er zijn onderwater rotsen en ondiepe stukken in de 
buurt. De keuze om dicht bij de kust te blijven omdat er meer piraten in de buurt van Lantan zijn blijkt nu een 
gevaarlijke. De mist wordt dikker en de Nixie verdwijnt, ook al voer het slechts een paar honderd meter verderop. 
 
Het bevel komt van de Nixie om hier te ankeren en Amella laat de zeeankers vallen. Zelfs het stem van het andere 
schip klinkt vreemd in de vochtige lucht, plat en ver weg. De mist wordt steeds dichter totdat op een gegeven moment 
het zicht niet meer dan twintig of dertig voet is. De nacht is lang, vochtig, en een beetje eng. 
 
Vroeg in de ochtend, voordat de zon zichtbaar is, kantelt het schip plotseling met een hard geluid, alsof het een rots 
heeft geraakt! John Silver heeft de wacht en roept om de ankers en de kanten te controleren. Templeton, die ook 
dienst heeft, loopt naar bakboord. Door de mist ziet hij niks, en dan ziet hij een paar houten vaten, iets dat misschien 
een lijk kon zijn, en een aantal grote, drijvende rotsen. 
 
“Rotsen?” denkt hij, “Illusie?”  
 
Hij schroeit zijn ogen dicht, probeert voor te stellen wat er daar echt zou liggen, zoekt een zenpunt diep in zichzelf om 
al zijn zintuigen op hun allerscherpst te stellen, en wordt bijna bewusteloos geslagen door een slag vanuit het niets! 
Het slag is zo hard dat zijn voeten van het dek worden gesleurd … en dan blijkt dat hij door het vormloze beest 
vastgehouden is! Hij wordt van het schip gehaald en zwaar geschud! Rotsen, emmers, planken, lijken, spijkers, vaten, 
dode vissen … alles lijkt vastgeplakt aan een soort doorzichtig, plakkerig slijmbeest! Gelukkig hoeft hij niet zo snel te 
ademen maar het beest, wat aan de zijkant van het schip hangt, is ongelofelijk sterk! Door alles wat op het vastgeplakt 
is op de Genasi te laten slaan probeert het hem te vermorzelen! 
 
Het geluid en het geschud maakt de anderen wakker en ze vinden het eerst raar dat het schip naar bakboord kantelt. 
Hope springt uit bed, trekt een korte broek aan, pakt zijn bijl en rent naar boven. Bohairic rent in japon naar het dek 
en Sheler ook. Hope komt als eerst aan door de mist en ziet Templeton in de lucht hangen. Hij rent naar hem toe en 
ziet wat er echt aan de hand is. Templeton bloedt van verschillende wonden en wordt furieus geschud door het beest. 
Hope houdt niks terug en met een BRUL haalt hij uit naar het beest. Hij scheurt een enorm gat in het ding maar moet 
hard terugtrekken om zijn wapen niet kwijt te raken. 
 
Templeton geeft op met het proberen de aanslagen te ontwijken want het lijkt hem bijna onmogelijk. Het beest is vele 
malen sterker dan hij, en hij weet dat hij slechts seconden heeft voordat hij bewusteloos geslagen wordt. Net als Hope 
wordt hij BOOS! Hij kruipt zich een beetje in een soort bal en begint de punten van zijn schilden in cirkels te draaien. 
Stukken van het plakkerige vlees worden van het geheel uitgesneden en het beest trilt in respons. 
 
Sheler verdwijnt met haar karakteristieke snelheid en met een nagel pulkt ze een stukje hout van de railing. Ze springt 
over de zij en hangt in de wanten waar ze de situatie goed kan zien. Ze breekt het splintertje in stuken en schiet 
snelgroeiende speren op het slijmbeest af. Het ding is bijna niet te missen maar ze moet oppassen met waar 
Templeton hangt. Drie van haar vier speren zinken diep in de ooze en het valt een beetje van het schip weg. 
Templeton werkt met zijn schilden, Hope hakt en trekt zijn wapen vrij, hakt en trekt, hakt en trekt … en het beest 
houdt op met bewegen! 
 
Bohairic en Tin, allebei klaar om geweldige trucjes uit te voeren, zuchten. Ze lijken bijna een beetje teleurgesteld. Het 
beest valt in stukken op het water en krijgt langzamerhand een melkachtig kleur terwijl het uit elkaar drijft. Tin en 
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Bohairic detecteren magie in het minder plakkerig lijk en wijzen Templeton naar een ring en magische 
pantserhandschoenen. 
 

Deel 7: 18.06.2008: “Pirates & Pregnancy?!” 
 
9 Eleasis 1375 
 
Met het schip weer netjes en de mist eindelijk weg, de Zeewyvern vaart verder. Het weer blijft koel en regenachtig en 
het is een natte Templeton die aanklopt bij Sheler en Timothy. 
 
“Ik voel me nog steeds een beetje min, jongens. Dat gedoe gisteren … een nachtje erover slapen hielp wel maar ja – 
mijn spieren voelen nogal stijf aan. Auw! Ja, daar!"  
 
Hij mept met een lach Sheler haar scherpe vingernagel van zijn been weg.  
 
“Nou, en ik dacht, ‘Beter nu laten opknappen dan dat ik halverwege een gevecht daar aan denk of zo.’“ 
 
“Ja, je pareert met je schild en laat het vallen, want je was vergeten dat iemand je arm had afgehakt!” lacht Sheler.  
“Ja, zoiets, inderdaad.” 
 
Timothy roept aan Ehlonna en stuurt positieve energie de Genasi in. De pijn, stijfheid en gevoelige plekken verdwijnen 
gelijk. 
 
“Oh, yeah, that’s what I’m talking about!” 
 
 
************************************************************************** 
 
Een uurtje na het ontbijt komt de Nixie dichterbij en de twee schepen worden aan elkaar vastgemaakt. Twee 
matrozen van de Nixie leggen een plank tussen de twee rompen en Lavinia, in een lange blauwe jas, springt er op, rent 
de natte plank af en springt op het dek van de Zeewyvern. Met een korte broek, een rapier aan haar heup en een 
lange, blonde staart onder een zwarte driespits lijkt ze meer avonturier dan jonkvrouw. 
 
De groep, Amella en Lavinia vergaderen om de tafel in Amella haar hut/ kantoor. Lavinia en Amella leggen aan de 
groep uit dat de rest van de dag misschien gevaarlijk zal zijn. Ze komen aan de grens van het gebied dat de Rundeen 
als eigen beschouwen. Alle havens van Tashluta tot aan dit gedeelte van de kust zijn bezweken onder druk en 
aanvallen van deze wrede handelsorganisatie, met uitzondering van Port Nyanzaru. De Rundeen hebben hier in de 
buurt een soort blokkade, om zo veel mogelijk schepen te onderscheppen die hun gebied in en uitvaren.  
 
“De komende vijf mijlen van dit gebied zijn het meest gevaarlijk en we moeten kiezen om één voor één er doorheen te 
glippen of samen er doorheen te breken.” 
 
De groep kiest om de kansen te vergroten door samen te varen en Lavinia gaat terug naar de Nixie om deze klaar te 
maken voor hun blokkaderun. Aan boord de Zeewyvern worden ook plannen gesmeten. 
 
************************************************************************** 
 
Het blijft vochtig hier bij de kust, en regen wordt motregen. Na een mijl is er niks te zien, alsof de zee omringd is door 
een grijze muur dat reikt op tot de hemel. Stof wordt om de klepelen van de scheepsbellen gedaan en de passagiers 
blijven uit de weg in hun hutten. Tin klimt omhoog en neemt het uitkijken over van Tavey. Een halfuurtje later ziet ze 
twee schepen, een halve mijl uit elkaar, door de mistmuur verschijnen. De schepen zien hen waarschijnlijk ook, want 
ze hijsen meteen al hun zeilen – en ze hebben de wind in hun voordeel!  
 
Terwijl Amella en de Nixie laatste koerswijzigingen aan elkaar signaleren zoekt Bohairic een rustig plekje op, waar hij 
het schip aan bakboord bespioneert met een spreuk. Hij bekijkt het schip van boeg tot spiegel, kijkt naar de 
voorbereidingen van de bemanning, naar wat ze allemaal aan dek hebben en wat voor mensen het allemaal zijn. Zijn 
report terug is niet geruststellend.  
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“Ze vliegen inderdaad de vlag van de Rundeen en ze maken zich ook klaar voor een aanval. Er zijn tien mannen aan 
dek, allemaal met zwaarden en kruisbogen. Vooraan maken ze ballista’s klaar, en in het middenschip zijn ze bezig met 
haken en touw – ze zijn van plan om ons te enteren dus. Ik zag geen tovenaar of priester, en hun eten leek bedorven – 
volgens mij hebben ze geen magie. Hun kleding was vies, de mannen waren vies, ze waren moe, en ze waren 
hongerig. Oké, ze hebben hun beste schepen waarschijnlijk niet in zo een verlaten uithoekje als dit, maar toch … 
vergeleken met ons bemanning zijn ze een slordige, wanhopige boel!”  
 
Het nodige applaus en gejoel antwoorden zijn laatste woorden, en iedereen gaat zijn taken uitvoeren. Ze hebben 
waarschijnlijk maar twintig minuten.  
 
*************************************************************************  
 
Templeton borgt zijn schilden in zijn magische rugzak op, en vult het aan met gereedschappen – een handboor, een 
tang, een klein hamertje, spijkers, schroevendraaiers... Hij laat één zwaard op zijn rug blijven, en dan mogen Timothy 
en Bohairic spreuken op hem casten. Zijn huid glimt, eventjes, en dan verdwijnt hij helemaal. Hij springt het water in 
en zwemt weg, zo snel dat hij een spoor even achterlaat voordat hij dieper gaat. Tin spreekt met Avner af dat hij de 
leiding zal moeten nemen wat de verdediging betreft en hij trapt er meteen weer in.  
 
“De eerste die aan boord komt krijgt mijn zwaard tussen zijn ribben, de vuile hond!”  
 
Hope zegt niks en verzekert zich dat zijn vlijmscherpe adamantine bijl inderdaad vlijmscherp is.  
 
Sheler en Bohairic kijken naar de afstand tussen de schepen en wachten.  
 
Amella geeft instructies door aan de stuurman van de Nixie, en deze vermindert de vaart en blijft aan bakboord.  
 
*************************************************************************  
 
De Genasi zwemt onzichtbaar met een snelheid van meer dan dertig knopen – tien keer zo snel als het schip – en komt 
aan bij zijn doel. Hij klimt ongezien het boegbeeld op en kijkt hoe twee ploegen van twee de mechaniek van de 
ballista’s insmeren en droogvuren. Stilletjes kruipt hij naar voren en op het juiste moment knipt hij de ijzerdraad door. 
De tweede ballista krijgt dezelfde behandeling en hij stapt rustig terug om van de resultaten van zijn werk te genieten. 
Alle vier mannen zoeken om zich heen voor een oorzak voor het probleem. Magie? Een vloek? Slecht onderhouden? 
Ze hebben in ieder geval niet veel tijd om het te maken! Templeton kruipt langzaam dichterbij en legt zijn hand op een 
ballistapijl. Het pijltje verdwijnt onder zijn spreuk en hij voert dezelfde handeling nog een paar keer uit voordat hij het 
dek verlaat, net zo stil als hij was aangekomen. Achter hem heerst ruzie en onbegrip.  
 
De Genasi zwemt onzichtbaar met een snelheid van meer dan dertig knopen – tien keer zo snel als het schip – en komt 
aan bij zijn doel. Hij klimt ongezien het boegbeeld op en kijkt hoe twee ploegen van twee de mechaniek van de 
ballista’s insmeren en droogvuren. Stilletjes kruipt hij naar voren en op het juiste moment knipt hij de ijzerdraad door. 
De tweede ballista krijgt dezelfde behandeling en hij stapt rustig terug om van de resultaten van zijn werk te genieten. 
Alle vier mannen zoeken om zich heen voor een oorzak voor het probleem. Magie? Een vloek? Slecht onderhouden? 
Ze hebben in ieder geval niet veel tijd om het te maken! Templeton kruipt langzaam dichterbij en legt zijn hand op een 
ballistapijl. Het pijltje verdwijnt onder zijn spreuk en hij voert dezelfde handeling nog een paar keer uit voordat hij het 
dek verlaat, net zo stil als hij was aangekomen. Achter hem heerst ruzie en onbegrip.  
 
Templeton zwemt naar het roer, kijkt het even na, en gaat aan de slag met de ballistapijlen. Als het schip gaat draaien 
heeft het hopelijk een probleem. De Genasi zwemt, nog steeds onzichtbaar en razendsnel, naar het tweede schip. Dit 
schip ziet er net zo vies en belabberd uit, en niemand merkt op dat ze een verstekeling aan boord hebben. Templeton 
glipt naar beneden en komt erachter dat de hele bemanning boven is, druk aan het voorbereiden voor een mogelijke 
aanval op de Nixie en Wyvern.  
 
“Hopelijk hebben ze iets waardevols aan boord, mogen wij eindelijk onze gezichten weer laten zien!” zegt een 
matroos die naar de twee schepen van de groep kijkt. 
Templeton doorzoekt snel de slaapvertrekken van de Rundeen op het tweede schip en gaat daarna aan de slag met 
liters olie. Hij giet het over de bedden en het vloer en opent de patrijspoorten aan alle kanten. Daarna neemt hij een 
lapje stof mee naar de trap waar hij, nog altijd onzichtbaar, deze weet te ontsteken. Hij laat de vlammende lap stof op 
de olieplas vallen en maakt dat hij snel wegkomt. Een ware vuurzee ontstaat binnen een mum van tijd benedendeks 
en zodra deze ontdekt wordt is het eigenlijk al te laat. 
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*************************************************************************  
 
Bohairic, ook onzichtbaar en wel beschermd met spreuken, vliegt naar het eerste schip met een blokje hout in zijn 
handen. Door middel van een klein spreukje maakt hij deze vast aan de spiegel naast het roer. De schepen van de 
groep wijzigen van koers en de stuurman op het Runden schip wijzigt zijn koers om ze alsnog te kunnen 
onderscheppen. Hij heeft er wel moeite met dit klusje, dankzij het saboteerwerk van Templeton, maar met behulp van 
een matroos weet hij toch het roer onder controle te krijgen. Achter het schip drijven de afgebroken stukken 
ballistapijlen langzaam weg. Bohairic had hier op gewacht en lijmt het andere uiteinde van zijn blok hout met een 
tweede spreuk. Het roer zit nu compleet op slot en het schip kan alleen in brede cirkels varen! Wanneer hij de 
scheldwoorden en vloeken van onbegrip hoort van de stuurman vliegt hij snel weer naar boven waar hij rustig wacht 
om deel twee van het plan uit te voeren. 
 
Het teken waar hij op wacht is in ieder geval duidelijk! Sheler, compleet met lumineus harnas, stekelachtige huid en 
enorme vleugels van puur vuur stijgt op van de Wyvern en vliegt op het Rundeen schip af. De bemanning kan alleen in 
schok toekijken naar het demonachtige figuur wat op hen afkomt.  
 
“Allemachtig!” 
“Bane’s ballen!” 
“Oh shit!” 
“Wat krijgen we nou? Ik zei al dat het verdacht was… hoorde je mij niet zeggen dat het geen goed idee was?” 
“Wat IS dat? Een demon? Een engel? Één van de Kapiteinen?” 
“Nee – het is geen Kraken schip… toch?” 
 
De stuurman, die de schipper lijkt te zijn, roept commando’s uit,  
 
“Maak klaar voor de aanval! Zijn die verdomde ballista’s niet klaar? Stelletje hufters! Ik maak jullie zelf af!” 
 
Bohairic schat de afstand in van Sheler haar aankomst en wanneer de bemanning bijna helemaal aan de boeg staat, 
kruisbogen klaar om te schieten, valt hij zelf aan. Een gloeiende vuurbal verschijnt naast de stuurman en deze weet 
zich op het laatste moment te redden! Hij kijkt om zich heen en ziet Bohairic zijn hoofd tussen twee zeilen in. Met een 
grijns van afgunst roept hij naar de boeg! 
 
“Een tweede! Een tovenaar! Achter mij aan bakboord! Schiet hem le…AAARRGGHHHH!!!” 
 
De kolkende bal vuur rolt over de stuurman heen en hij staat meteen in lichterlaaie! Een walm van verbrande 
vleeslucht komt op Bohairic af en hij vliegt even uit de wind. 
Aan de boeg is Sheler aangekomen. Half verblind door de lichtstralen vanuit haar magisch harnas weet geen één van 
de piraten haar te raken. De piraten van de Rundeen hebben geen idee wat hen te wachten staat. Achter hen 
schreeuwt hun baas die levend verbrandt, en voor hen komt een gloeiende, puntige vorm met klauwen en vleugels 
van puur vuur! Ze zijn wel in de meerderheid, en overtuigen elkaar dat ze dit aankunnen. Massaal laten ze de 
kruisbogen vallen en pakken ze de zwaarden die ze met de punten in het dek hebben gestoken … en dan is Sheler er! 
Niet te zien, niet te raken, en met klauwen die diepe, koude wonden achterlaten. De druïde danst tussen de piraten 
heen en achter haar laat ze alleen lijken. 
 
*************************************************************************  
 
Aan boord van de Wyvern kijkt Tin-a-Tin door een verrekijker vanuit het kraaiennest. Ze ziet de vuurbal van Bohairic 
en Sheler haar bloederige aankomst. Ook ziet ze een donkere rookpluim van het andere schip en ze klimt snel weer 
terug naar beneden. 
 
“Hope, Avner, ik moet jullie teleurstellen. Volgens mij zijn beide schepen al uitgeschakeld!” 
 
Hope vloekt binnensmonds en zegt, “Bah, en ik was echt aan een goeie workout toe!” 
 
Avner knikt instemmend, “Ik ook! Ik wou heel graag die vuile piraten een lesje leren! Wat ontzettend pech!” 
 
*************************************************************************  
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Ook Bohairic ziet de rook. Hij kijkt naar de boeg, grimast simpathetisch naar wat er met de piraten gebeurt, en vliegt 
naar het tweede schip toe. Het is hem meteen duidelijk dat waar er rook is, er ook vuur te vinden is. Tien boze piraten 
dobberen in een roeiboot naast een schip dat op een brandstapel lijkt!  
 
“Geef je over of ik vuurbal jullie de diepte in! Jullie hebben de verkeerde schepen uitgekozen vandaag.” 
 
De Rundeen protesteren even maar zijn eigenlijk iets te verslagen om het met overtuiging te doen. Hun verhalen over 
belastingscontrole slaan nergens op, ze zijn geen één intellectueel in staat om van Bohairic een discussie te winnen, en 
mopperend gooien ze hun wapens de zee in.  
 
“Geef mij één reden waarom ik jullie niet moet afmaken” zegt Bohairic. 
 
De Rundeen denken hard na. 
 
“Eum … Alstublieft?” 
 
Bohairic kijkt ze na voor magie en merkt slechts één potion in het schip. Niet eens de moeite waard om het op te 
eisen! Een tweede detectieronde laat wel blijken dat ze allemaal door en door slechteriken zijn, met bloed aan hun 
gewetens en erger. Ze smeken om naar het andere schip te mogen, want anders worden ze vermoord. Ze mogen niet 
terug zonder buit, en als ze ook hun schepen kwijt zijn zal Bohairic hun dood aan zijn geweten hebben.  
 
Helaas heeft deze poging tot morele chantage ook geen nut.  
 
“Jullie leven nog – wees blij. Daar ligt de kust…” Bohairic wijst naar het zuiden toe, “en als jullie over tien minuten nog 
steeds binnen vuurbalbereik zijn wordt het zwemmen… voor de overlevenden.” 
 
Roeispanen en handen gaan het water in en de Rundeen kiezen het hazenpad. 
 
*************************************************************************  
 
Het andere schip, de Nachthaai, valt wel te redden. Templeton komt aan boord en begint met het op zee begraven 
van de Rundeen. Binnen een paar minuten heeft het in rondjes varend schip een rood kielzog, waar de piraten van de 
Rundeen door zijn naamgenoten worden verorberd.  
 
Hope en Tin komen aan boord om te helpen met het schoonmaken en doorzoeken van de slaapvertrekken. Hope 
heeft iets met emmers water en vindt blijkbaar rust in het wegspoelen van bloed en darmen. Ook op dit schip is er 
niet veel buit te vinden – de reden waarom ze aangevallen werden, dus. Drie potions worden gevonden, maar de 
echte buit blijkt de twee ballista’s te zijn! 
 
Templeton zwemt snel terug naar de Wyvern en haalt de tweelingdwergen, Dorent en Morlond Mitger, op. Deze 
ingenieurs gaan snel aan de slag met het ontmantelen van de ballista’s en deze worden overgebracht naar de Wyvern. 
De stok wat tussen het roer en het schip vastgelijmd zit wordt er uitgezaagd en een kleine bemanning vanuit de 
Wyvern en de Nixie neemt het schip in handen. Net op tijd ook, want het begint steeds harder te regenen. 
 
*************************************************************************  
 
10 Eleasis 1375 
 
De volgende ochtend, vies en mistig, brengt nieuwe zorgen. Het valt snel op dat Pater Feres zich niet aan zijn routine 
houdt, en Bohairic roept meteen hulp in. Hope, die net sliep, moet weer uit bed en Templeton moet hem wakker 
maken. Tin en Sheler lopen met Bohairic naar het slaapvertrek van Feres en ontdekken dat de priester ziek is … of lijkt. 
 
Sheler en Bohairic kijken elkaar aan en gaan aan de slag. De priester heeft een hoge koorts en ligt op zijn rug. De 
dekens zijn helemaal bezweet en hij houdt ze vast bij zijn nek terwijl hij op zijn rug ligt te mompelen. Geen woorden, 
alleen zachte uitingen van pijn komen uit zijn rode gezicht. Samen halen de twee zijn dekens weg om hem beter te 
zien en het kost de kracht van ze allebei om de dekens uit zijn handen te trekken. Zijn lijf is helemaal rood en zijn buik 
lijkt opgezwollen. Een trilling gaat door hem heen en zijn buik … groeit! 
 
“Hij lijkt wel… zwanger!” zegt Tin-a-Tin, lachend. 
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“Oh shit!” Bohairic wordt met de seconde bleker. 
 
“Zou het …?” Sheler bijt aan haar lip. 
 
“Lijkt mij wel... ik bedoel, ik heb er wel over gelezen en zo moet het eruit zien. Shit! We moeten snel zijn! Tin – haal jij 
de jongens en zorg dat ze klaar zijn om te vechten! En ontruim het dek! Waar zijn al die matrozen? Ze zijn er nooit 
wanneer er iets aan de hand is!” 
 
Templeton komt snel aanrennen, met Hope achter hem.  
 
“Wat is er nu met die priester?” zegt Templeton. 
 
“We hadden hem al lang moeten afmaken.” zegt Hope. 
 
“We moeten hem boven krijgen, snel! Dekens en al, maakt mij niet uit! Er zit een demon in hem, of er komt één aan, 
of om precies te zijn… ik vertel je later wel! Eerst naar boven. Actie, jongens!”  
 
*************************************************************************  
 
Het dek wordt ontruimd van passagiers en matrozen, en de groep verzameld zich in een cirkel om de trillende priester 
heen. Hij ligt naakt op zijn dekens, zijn buik rood, de bult zo groot als een watermeloen op zijn buik.  
 
Bohairic tilt zijn hand en iedereen valt stil. Hij trekt zijn wenkbrauwen omhoog en glimlacht.  
 
“Netjes!” 
 
“Wen er niet aan, zeg maar wat we moeten meppen!” zegt Hope. 
 
“Oké, het zit zo. Denk ik. Denken we…” 
 
Sheler houdt de buik in de gaten en legt scherpe mesjes klaar op de deken terwijl Bohairic praat. 
 
“Een week geleden – dus waarschijnlijk bij die Tempel in Port Nyanzaru, is die priester geïnfecteerd geraakt door een 
soort demonachtige wezen, een slaad. Het zijn gemene, chaotische wezens met grote klauwen en tanden. Er zat een 
soort ei in hem en dat ei heeft een soort astral verbinding gelegd met waar zij vandaan komen. Het lijkt nu bijna tijd, 
en straks komt zo’n slaad, een volwassene, uit onze heilige Vader hier. En als het eruit komt overleeft hij het echt niet 
– die dingen zijn een voet of acht lang!” 
 
Sheler verteld Pater Feres dat ze snel moeten opereren, en dat ze hem vast gaan zetten met magie. Ze verstijft zijn 
lichaam met een spreuk, maak hem sterker om de operatie beter te kunnen doorstaan, en legt een aantal 
beschermspreuken op hem. Bohairic maakt zich klaar om de operatie uit te voeren met spreuken om zijn handen 
vaardig hun werk te laten doen en om zijn ogen wat scherper te maken. Met een klein mesje voor het snijden van leer 
uit zijn boekbinding gereedschapsdoos klaar in zijn rechterhand legt hij zijn linkerhand op de hete buik van de priester. 
 
Tin-a-Tin verdwijnt, Templeton houdt beide schilden voor zich en maakt zich klaar om vóór Bohairic te springen. Hope 
maakt een paar cirkels over zijn hoofd met zijn reusachtige bijl. 
 
“Klaar!” 
 
Bohairic snijdt in het vlees van de priester en voelt voor iets wat een ei kon zijn. Hij vindt eerst alleen een warm 
gebied, een soort hete luchtbel.  
 
“Ik moet dieper proberen!” 
 
Sheler stuurt genezende energieën de priester in, want het mesje van Bohairic snijdt steeds diepen in zijn buik en de 
tovenaar kan het niet vermijden om schade te doen voordat hij het ei vindt. Gelukkig houdt het spreukje van Sheler de 
priester stil; hij kan niet eens zijn lippen bewegen om te gillen. 
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“Wacht eens – dit moet het zijn! Gadver! Het voelt als een warme boomstam!” 
 
Bohairic trekt zijn hand langzaam uit Pater Feres, snijdt de wond nog breder open, en laat het mesje vallen. Hij rolt zijn 
linkermouw ook op en gaat met beide handen in de priester zoeken. Van buiten lijkt het alsof hij onder het dek zit te 
graven – hij gaat tot zijn schouders de priester in en begint aan iets te trekken. Langzaam komt hij weer omhoog en 
wanneer hij zijn handen uit de buik van Pater Feres haalt, heeft hij een bloederig, leerachtig ei vast. Het ei trilt in zijn 
handen en hij gooit het op het dek! Het landt met een harde bonk, alsof het een kokosnoot was, en de bijl van Hope 
hakt het in tweeën!  
 
De stoere Forsaker kijkt naar de twee bloederige eihelften, en naar de bijna door midden gesneden priester die 
verstijft in een rode plas ligt. Hij kijkt ook naar de in bloed doordrenkte gewaden Sheler en Timothy, die allebei Feres 
proberen te redden met spreuken en verband. 
 
“Was dat het?” 
 
*************************************************************************  
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Deel 8: 25.06.2008: “Het komt!” 
 
11 Eleasis 1375 
 
De schepen zeilen vrolijk verder door het onaangenaam weer. ’s Middags valt Skald flauw. Hij was al een beetje 
bleekjes maar nu is hij helemaal wit! Hij lijkt minder elf dan normaal, en Bohairic en Sheler constateren dat hij een 
Fey-touched is. Dat wil zeggen, iemand die het kind is van een half-fey en één van de mensachtige rassen.  
 
Motregen wordt regen en de groep staat om de stille Ranger heen. Druppels hangen van hun neuzen en vallen op het 
gladde dek. Bohairic, gewend aan een veel warmer klimaat, krijgt kippenvel van de kou. De lucht voelt plotseling 
kouder aan en Skald begint te ijlen.  
 
“Vuur … heet … vleermuizen … VULKAAN! Idool … de Heer ... vulkaan ... boos! Bestolen! Tanden in de nacht … donkere 
vleugels, vleugels van VUUR!”  
 
Bezweet wordt hij wakker en kijkt in verbazing naar de gezichten die over hem heen hangen.  
 
“Wat is er? Waarom lig ik hier?”  
 
Hope en Sheler, die hadden het gezien, vertellen hem wat er is gebeurd. Hij kan het amper geloven en vindt het zowel 
vreemd als verontrustend. Ze vragen hem het hemd van het lijf over zijn familie en verleden maar hij weet niet zo veel 
over het eerste en vindt de tweede niet relevant. Sheler checkt hem voor sporen van kwaad, magie of vergif – gelukkig 
tevergeefs. Uiteindelijk gaat hij weer aan de slag, zeilen repareren in de regen. 
 
*************************************************************************  
 
Voor de rest van de dag houdt minstens één iemand Skald in de gaten. Hij werkt eerst de zeilen af en ’s middags helpt 
hij met het schoonmaken van de Nachthaai. ’s Avonds neemt hij de voorraden met Amella door. Ze begint zich zorgen 
te maken over de hoeveelheid water aan boord. Ja, die avonturiers kunnen het altijd maken, maar ze kunnen ook 
morgen dood zijn – en wat moet ze dan doen met al die passagiers met dorst? Straks toch een keer stoppen, het voelt 
ook prettig om het op de ouderwetse manier te doen. Waarschijnlijk halen ze Tamoachan voordat het moet. Als er 
daar ook een put of rivier is, komt het helemaal goed. 
 
Bohairic gebruikt zijn rusttijd om in zijn kleine bibliotheek te graven. Piramides komen vaker voor en worden bijna 
overal voor dezelfde doeleinden gebouwd als in Mulhorand; tegelijk een imposant structuur en een manier om een 
aantal kamers te beschermen. De vorm wordt vooral gebruikt omdat bepaalde beschavingen de technieken of 
materialen niet hebben om hoge bouwwerken te maken die recht naar boven gaan. Eenmaal in gebruik zijn ze al snel 
traditioneel en dus gewild door de goden. Veranderingen komen daarna zelden of nooit. In deze regio gebruikt het 
Mazticaans beschaving vaker piramides – als tempels en als begraafplaatsen. Van vulkanen weet hij alleen dat hete, 
gesmolten rotsen eruit komen en dat ze ook gevaarlijke dampen kunnen produceren. De oorzaak van een uitbarsting 
kan zowel divine als arcane als natuurlijk zijn. De sterkste goden laten ze soms uitbarsten om te laten zien dat ze boos 
zijn, en goden die iets met vuur hebben doen het nogal vaker. Elementals en portalen naar de elementale planes vindt 
men vaker in vulkanen, en ook Fire Giants, Rode Draken, Salamanders, Azer, Genii, Inferno Spiders, Magma Oozes, 
Fire Newts, pyrohydras, lemures… noem maar op! Er zijn ook een aantal vulkanen in de buurt – de Fire Peaks staan in 
het midden van Chult en als het een beetje mooi weer was, zou je hun rook ook zien. Op het kaartje van de Isle of 
Dread zijn ook een aantal rookpluimen te zien. 
 
Hij zoekt in zijn laatste boek, een boek reisverhalen van een goud elf ranger die een tijdje met een Mazticaanse stam 
had gereisd, de Olman. Daar vond hij een kort stukje over een oude god van de Olman, Zotzilaha, een boze god van 
ziektes, de pest, vleermuizen en wrede dingen die vliegen in de nacht. Zotzilaha heeft ook invloed op de onderwereld 
en de doden. Hij heet ook Camazotz voor sommige stammen en neemt ook vaker de vuuraspecten van Huhueteotl 
over, een andere Mazticaanse god. 
 
*************************************************************************  
 
Bohairic vertrouwt in de Goden van oud Mulhorand en weet dat ze hem geweldige krachten hebben geschonken. Hij 
denkt terug aan zijn tijd in de Smoking Mountains van Unther – daar had hij, samen met een groep ervaren reizigers, 
een lavagrot moeten verkennen. Zij hadden hem beschermd van magma elementals totdat hij een steen kon vertalen. 
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De ‘normale’ gevaren van zulke gebieden zijn voor hem nu niet vreemd, en dat lijkt hem nu wel erg toevallig. Samen 
met wat hij nu weet van de Mazticaans cultuur gelooft hij dat de juiste interpretatie op tijd duidelijk zal worden. 
Misschien weet hij het al, maar alleen onbewust. Hij doet de boeken dicht, pakt ze in, en sluit ze op. 
 
“We zullen zien.”  
 
*************************************************************************  
 
Skald loopt nog steeds te klagen over hoofdpijn en gaat naar zijn vertrek. Hope en Sheler lopen met hem mee en 
voordat hij de ladder haalt zakt hij door zijn knieën. Hope houdt hem vertikaal met één hand en draait hem naar ze 
toe. De ogen van de…elf, fey, wat dan ook zijn helemaal wit geworden – zo ver zijn de pupillen terug in zijn hoofd 
gerold. Zijn huid wordt koud en hij begint te kreunen. De kamer valt stil, de temperatuur daalt om ze heen, en de 
regendruppels op hun huid voelen erg koud aan. Hope opent zijn mond om hulp te roepen en voelt een koude rilling 
wanneer hij zijn adem wit in de lucht ziet hangen. Rijm vormt om de voeten van Skald heen en tussen zijn gekreun 
door verstaan ze woorden. 
 
“Het moet erin! Hoe anders? Alles is al verloren! Iedereen is gek geworden, wreed en misvormd! Naar de piramide! 
Naar het stenen hoofd! Snel! Overal tanden! Klauwen! Dit is het einde!” 
 
“Het komt!” 
 
*************************************************************************  
 
Skald valt stil en hangt los aan Hope zijn arm. De temperatuur wordt ineens weer normaal en het kippenvel verdwijnt; 
de rijm verdampt van de planken en Skald begint bij te komen. Sheler bezigt zich met hartslagen en het detecteren 
van dingen terwijl Hope de deur opent en om assistentie roept.  
 
Eindelijk hebben ze Skald in bed en alle magische testen hebben niets opgeleverd.  
 
“Rare boodschappen – ik snap er niks van!” zegt Templeton. 
 
“Skald,” zegt Hope, “Weet je zeker dat dit je nooit eerder is overkomen? Of je opa of zo?” 
 
Skald heeft geen antwoorden en Bohairic probeert een herinnering op te roepen.  
 
“Sluit je ogen en relax, Skald. Denk aan helemaal niets. Als ik piramide zeg, wat denk je aan? Een gladde piramide? Een 
ruwe? Wat voor kleur heeft het? Zijn de randen schuin of een trap? Van steen? Van zand? Van aarde? Met gras op? Is 
het geel? Bruin? Grijs? Is het daar zonnig? Regent het?"  
 
Skald blijft relaxed maar zegt dat hij alleen ziet wat Bohairic beschrijft. Bohairic instrueert hem om nog rustiger te 
worden, alsof hij zich klaar maakt om te mediteren. Hij neemt zijn tijd en begint opnieuw.  
 
Na een tijdje onderbreekt Skald hem weer.  
 
"Ik voel me helemaal geen rare gevoelens of zo. Ik zie ook geen vulkaan of piramide... mag ik nu gaan slapen?"  
 
“Luister – als je zo bewust bent van mijn vragen ben je nog niet relaxed. Sluit je verstand even af en relax, man. Nou, 
een piramide…”  
 
Templeton, Tin-a-Tin en Hope haken vrij snel af en gaan werken of slapen. Templeton legt zijn schilden naast zijn 
hangmat en blijft verder in harnas. Sheler gaat ook naar voren om te slapen. Tin en haar otter liggen al te snurken in 
de ruimte ernaast, en Timothy slaapt ook al. Sheler wast zich snel in de koude kom water dat Timothy had klaargelegd 
en gaat naar haar hangmat – achter een gordijn dat Timothy had opgehangen. 
 
******************************************************  
 
Tin-a-Tin wordt plotseling wakker en Big Sanne blaft in schrik. De zee komt erin! Koud, zout water plenst naar binnen 
door een gat bij haar voeten en in het donker probeert ze te zien wat er aan de hand is. Ze had geen botsing gevoeld 
of zo, alleen ineens was ze doordrenkt en koud! Voordat ze iets kan doen hoort ze gegrom van links…bakboord. De 
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zeesproei houdt even op en een geur van ouwe zeewier vult het vertrek. Tin voelt aan dat iets daar opdoemt, en hoort 
iets groots bewegen. Big Sanne brult en Tin hoort haar bewegen en iets aanvallen. Haar brul verandert snel in een krijs 
en een warme vloeistof klets op Tin. Ze proeft bloed en hoort tegelijk een soort scheurgeluid voordat een harig stukje 
otter haar zo hard raakt dat ze tegen de muur wordt geslingerd! Zware voeten betreden haar slaapvertrek aan de 
bakboordkant en ze ziet nog steeds niks! Ze probeert haar gedachtes te ordenen, die dingen konden haar blijkbaar 
goed zien, ze moet snel kalm worden om haar magie te gebruiken. Licht stroomt van onder de deur en ze ziet ze! 
Natte, groene beesten van bijna drie meter met grote klauwen en nog grotere tanden! Bij haar voeten ligt de 
achterkant van haar grote otter en zij is helemaal onder het bloed! De voorkant ligt aan de overkant, en alles er 
tussenin is ook rood. Ze houdt haar adem even in, concentreert, en gaat onzichtbaar.  
 
De beesten snuffelen en kijken in haar richting, en de voorste reikt naar haar uit met een lange arm, zoekend. De 
klauwen gaan zelfs achter haar hoofd maar ze krijgt wel een flinke mep op haar linkeroor dat haar bellen doet horen!  
 
De deur opent en Templeton springt op het voorste beest af, schilden in constant beweging! Achter hem komt Sheler 
aan en haar gloeiende harnas blijkt de bron van al het licht. Templeton slaat op het voorste beest met beide schilden, 
maar slechts één puntje breekt door de dikke huid heen. Dik, zwart bloed druipt langzaam uit het wondje en het ding 
geeft hem zijn volle aandacht. 
 
Van boven komt de stem van Bohairic, “Skrags! Zeetrollen! Maar hoe… maakt niets uit … trollen, doe er maar rustig 
aan!” 
 
Hij spreekt arcane woorden in een rap tempo uit en doet iets met een plakkerige substantie tussen zijn vingers. Het 
spul verdwijnt en Tin voelt de magie in de lucht. De trollen blijven onveranderd plaatsen innemen om Templeton en 
Sheler aan te vallen. De voorste trol stapt op Big Sanne haar hoofd als hij een betere positie zoekt, en haar schedel 
knapt onder zijn gewicht. Achter de tweede trol stroomt zeewater nog steeds naar binnen en Templeton roept zo 
hard als hij kan voor versterking. 
 
“Trol! Giant! Fucking! Trol!” 
 
Hope komt de kamer binnen met natte voeten en al zijn spullen op zijn rug, vastgebonden aan drijfzakken. Hij bukt 
achter de ladder en klimt snel naar boven toe. 
 
“Zo terug, hoor!” 
 
De gewonde trol probeert hem te grijpen maar kan alleen zijn been even vastpakken voordat Hope weg is. De klauwen 
laten wel hun sporen achter in zijn been en hij rent naar het dek toe om alles daar te dumpen. Voordat hij zich kan 
omdraaien hoort hij een roep om hulp van achteren! Hij begint door de motregen te rennen. 
 
******************************************************  
 
Een onzichtbare Tin-a-Tin probeert in een goede aanvalspositie te komen maar merkt steeds dat de trollen haar 
aanwezigheid kunnen ruiken. Misschien niet genoeg om haar makkelijk aan te kunnen vallen, maar genoeg om zich 
zorgen te maken. Via het plafond komt ze achter de grote beesten in de buurt van het gat in de scheepsromp. Het gat 
lijkt meer een soort tunnel en dat veroorzaakt bij haar nog meer onrust. 
 
Een gloeiende Sheler springt op de voorste trol af. Ze is bijna ongrijpbaar, zo snel is ze, zo oogverblindend is haar 
harnas, en hoewel ze bijna alle klauwen en tanden kan vermijden zijn ze uiteindelijk te groot om helemaal 
onbeschadigd bij ze in de buurt te komen. Ze komt door de muur van puntige ledematen heen met een flinke wond op 
haar dij en zinkt haar spreukklauwen in de buik van een trol. 
 
De trollen richten zich nu op Templeton, die weer schade heeft kunnen uitdelen. De twee grote klauwen van de eerste 
trol reiken over zijn schilden heen en pakken hem bij de schouders vast. De nagels zinken diep in zijn lijf en dan 
probeert het beest hem in twee te scheuren, net als bij de otter! Hij schreeuwt in pijn als de trol hem in de lucht tilt en 
de klauwen scheuren grote lijnen van zijn schouders tot aan zijn flanken. Hij hangt in de klauwen van het beest, zijn 
voeten een halve meter van de vloer af! Hij verzet zich zo hevig als hij kan, maar voordat hij zich vrij kan wurmen sluit 
het grote bek van de trol om zijn schouder. De tanden bijten diep, erg diep, en kraakgeluiden komen van zijn 
sleutelbeen en arm. Templeton wordt bleek en zijn linkerarm hangt slap aan zijn zij. Bloed stroomt uit de gaten van de 
bijtwond en de trol gooit hem weg met een draai van zijn krachtige nek, net als een hond aan een stok trekt en bijt. Hij 
kaatst tegen de muur en probeert zijn schilden voor zich te houden. Zijn arm doet vreselijk pijn maar lijkt niet 
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gebroken, zijn sleutelbeen heeft het wel begeven. Zodra de trollen naar Sheler toe draaien klimt hij met één arm naar 
boven toe. 
 
“MEDIC!” 
 
******************************************************  
 
Bohairic kijkt naar de schade de trollen hebben in zeer korte tijd verricht en concentreert. De energieën van zijn niet 
geslaagde spreuk zijn voor hem nog voelbaar en hij haalt ze weer bij elkaar. Met een draaiende beweging weeft hij ze 
bij elkaar en hij stuurt de spreuk opnieuw op ze af. 
 
“Oef!” Hij wou natuurlijk iets stoers zeggen maar de inspanning was hem even te groot. 
 
Hij ziet, nee voelt, de energieën zich gaan binden aan de trollen en zucht, opgelucht. Nu moeten ze erg traag zijn, en 
zou hij het gat kunnen dichten. Timothy, die al lang beneden had gewacht, neemt zijn kans en springt op de ladder om 
Templeton te helpen. Met een grom pakt de trol hem met beide handen vast, één hand om zijn middel en een aan zijn 
voet. De trol trekt, hard! Timothy schreeuwt een echte doodskreet en valt op het dek naast Bohairic, levenloos, zijn 
been nog steeds in de klauw van de trol. Bloed gutst uit zijn romp en Bohairic roept het commandowoord van zijn 
torque hardop uit! Een blauwe flits vult de hut en alles valt even stil… en dan voelt hij een scheurende pijn bij zijn 
heup, alsof zijn been uit de kom wordt gescheurd! Timothy ligt, heel maar bleek, naast hem en de trol grijpt alleen 
lucht. 
 
“AAAAUUUWWWWW!!!!” zegt Bohairic, ook bleek, en dan gaat hij met zijn rechter wijsvinger de vingers van zijn 
linkerhand aflopen. 
 
“Spreuk had het moeten doen, moet een illusie zijn, maar dan zou dat nu voor één van ons duidelijk moeten zijn, 
tenzij het á la minute aangepast en aangestuurd is, maar dan zou ik het scrypuntje moeten voelen, ik snap er echt 
NIKS van! MORADIN!” 
 
Hij laat zijn hamersfeer vallen en begint aan een andere spreuk. 
 
******************************************************  
 
Timothy hinkelt naar Templeton toe, die een potion aan het opslurpen is. Tegelijk worden ze bewust van wat er aan 
de hand is bij het roer – een nog grotere trol klimt over de rails aan de spiegel en Rikard, de nieuwe matroos, probeert 
zich een beetje achter het wiel te schuilen. Hope loopt die kant op, bijl klaar voor gebruik, en Templeton slikt. 
 
“Het moet maar, hè? Rikard! Hier komen!”  
 
Razendsnel haalt hij Hope in en komt hij aan bij de trol, die echt enorm is. Hij maakt een hier komen-gebaar naar 
Rikard toe maar de matroos schudt zijn hoofd. 
 
“Eerst het wiel even vastmaken…” 
 
Rikard draait een touw om het wiel heen en rent naar de trap, maar de trol is te groot, heeft te groot een bereik. Een 
klauw haalt uit, hamert op de matroos in, en hij vliegt door de lucht heen. Hij komt neer bij Hope zijn voeten, zijn rug 
in een keer gebroken. 
 
Templeton haalt Rikard uit de weg en drinkt weer een potion. Timothy kijkt of hij ets voor de matroos kan doen, en 
Hope wacht op de trol. 
 
Beneden gaat het net zo hevig aan toe. Sheler klauwt op de trollen maar ze zijn wel erg taai! Ze kunnen de snelle, 
oogverblindende halfling toch zien te raken, en zij kan het minder hebben dan hen. De vliegende hamer van Bohairic 
slaat keer op keer op de trollen in, en de tovenaar schiet steeds op de beesten met magische energiepijlen die wel 
schade doen, maar niet genoeg, en niet zoals hij het bedoelt. Hij heeft extrakrachtige, zieletende spreuken gebruikt 
maar ook deze hebben alleen de normale effecten van magic missile’s. Er is echt iets vreemds aan de hand en de 
frustratie vreet aan hem. 
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De grote trol loopt naar beneden en Hope pakt zijn kans. Eindelijk kan hij op iets zo hard slaan als hij écht kan en als hij 
vaker wil! De resultaten stellen niet teleur – boomkapende slagen beuken op het vlees van de reusachtige trol en 
Hope blijft maar doortimmeren! Wanneer hij een stapje terug neemt is het schrikbarend hoe weinig van die krachtige 
slagen door de harde huid van de trol zijn gekomen. Voordat hij aan een tweede aanval kan beginnen zijn de 
mokerachtige vuisten van de grote trol overal. Zware meppen slaan hem op het dek en klauwen zo groot als 
dienbladen pakken hem vast en tillen hem omhoog. Hij wordt in zijn zij gebeten en dan maakt de trol langzaam 
vuisten. Dolkachtige nagels doorbreken overal Hope zijn lijf en botten kraken onder de vreselijke druk. Alles wordt 
zwart en hij voelt een wind op zijn rug, en dan hout. 
 
******************************************************  
 
“HOPE!” Timothy schreeuwt in de wind, bereidt een spreukje voor, en dan realiseert dat het niet mag. Hij roept naar 
voren om hulp en probeert met het spreukje Rikard in leven te houden, tevergeefs. 
 
Tin-a-Tin glipt naar boven om Hope te hulpen en hoopt dat Sheler uit de klauwen van die trollen kon blijven. Beneden 
was het water nu tot aan haar knieën en dat maakte het alleen maar lastiger om uit de weg te blijven. Ze rent snel, erg 
snel, over het dek en snijdt de grote trol in de achillespees. Templeton slikt weer een potion en maakt zich klaar om 
toch maar aan te vallen. Bohairic laat zijn hamersfeer steeds aanvallen beneden en gebruikt een spreuk om 
onzichtbare dingen te zien. Timothy geneest Templeton en geeft hem ook zijn magische riem, wat ook kan genezen. 
Sheler, alleen beneden, geneest haarzelf en blijft uit de weg van de aanvallende trollen. En dan gaat het HELEMAAL 
mis! 
 
******************************************************  
 
Grote tentakels, elk zo’n zestig voet lang, barsten uit het water! Één slaat Templeton op het dek maar kan hem net 
niet vastpakken. De tweede slaat op Tin-a-Tin in en pakt haar vast! Het haalt haar van haar voeten, beukt haar tegen 
de mast en tilt haar omhoog. Bijna bewusteloos probeert Tin te ontsnappen, om zelfs maar in de zee te komen, en 
dan knipt de tentakel als een wurgslang op haar in. 
 
Een kolossaal beest komt op de oppervlakte van de zee uit en de golven doen het hele schip dobberen. Naast de twee 
zestig voet tentakels heeft het nog acht tentakels van zeker dertig voet, allemaal om een enorme snavel heen. Zijn 
ogen schijnen met kwaadaardige intelligentie en het kijkt neer op het dek waar de grote trol naar de liggende 
Templeton loopt. 
 
Bohairic kijkt vol ongeloof door de deur heen naar buiten en voelt iets aan zijn arm schudden. Zijn omgeving verandert 
in een oogwenk en hij zit naast Skald. 
 
"Bohairic? Bohairic? "Ik voel me helemaal geen rare gevoelens of zo. Ik zie ook geen vulkaan of piramide... mag ik nu 
gaan slapen... oh SHIT!"  
 
Skald blijft een momentje stil, hij trilt behoorlijk.  
 
"Het komt, het komt echt. DE KRAKEN!" 
 

Deel 9: 13.07.2008: “The Kraken bites the dust!” 
 
12 Eleasis 1375 
 
De groep kijkt elkaar aan. Binnen vijf seconden heeft iedereen behalve Sheler “Wat de fuck?” gezegd. Sheler blijft 
beleefd. 
 
Iedereen in de groep, en ook Skald, heeft hetzelfde beleefd. De rest van het schip slaapt of werkt, helemaal onwetend. 
Er wordt snel gediscussieerd en Bohairic noteert alles wat iedereen kan herinneren. Een aantal gegevens klopt volgens 
hem niet. 
 
“Als het droom voor ons elk afzonderlijk was zou ik dan hebben verwacht dat mijn spreuken naar behoren zouden 
werken. Het lijkt als of het een droom was over een illusie gestuurd door iemand onzichtbaar, maar die was er niet. 
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Ook was er geen spoor van een scry-punt maar ja, een teken van een spreuk in een droom vol illusies is toch ver 
gezocht. Maar misschien...” 
 
Hope, die al lijkt duizelig te worden, onderbreekt voordat Bohairic een vierde schil aan zijn model toevoegt, 
 
“Ja, da’s geweldig, maar wat hebben we eraan? Dat was nep, morgen komt het echt, ik ga slapen. Wie vragen heeft 
weet me te vinden, maar anders heb ik over een paar uur weer wacht.”  
 
Hij gaapt en loopt naar zijn vertrek. 
 
“Tja,” zegt Templeton, “dat is inderdaad allemaal leuk en aardig met al het gedroom en zo, maar als dat ding bij mij in 
de buurt komt krijgt het zo’n mep dat het eerst zijn excuses aanbiedt en daarna het dek schoonlikt om het goed te 
maken. Je ziet het maar!” 
 
Tin kijkt Timothy aan en maakt een snelle handgebaar dat ze uit de buurt van Templeton moeten blijven, morgen. Hij 
knikt, maar blijft verder stil; zijn gezicht is nog steeds bleek. Na een tijdje durft hij weer wat te zeggen, 
 
“Ik slaap liever ergens anders morgen, mevrouw Sheler!” 
 
******************************************************  
 
De volgende ochtend zoeken Bohairic, Templeton en Sheler Amella op in haar vertrek. Ze staat in een witte badjas de 
koers uit te tekenen op een grote kaart. 
 
Sheler neemt het woord, “Kapitein, we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Welke wil je eerst?” 
 
“Doe maar het slechte.” 
 
“Over een dag worden we aangevallen door een kraken.” 
 
KNAK! Het potlood breekt in haar hand als het bloed uit Amella haar gezicht trekt.  
 
“Fuck! En het goede nieuws dan?” 
 
De druïde glimlacht. “Wat dacht je? We hebben een dag.” 
 
De kapitein blijft een volle dertig seconden stil. Ze beweegt geen spier, en de hele tijd blijven de avonturiers ook stil. 
Na die tijd laat ze de stukjes potlood vallen en haalt ze diep adem. 
 
“Het is altijd wat met jullie, hè?” 
 
******************************************************  
 
Plannen worden gesmeten, de passagiers worden naar andere schepen vervoerd voor de zekerheid, de dwergen 
ingenieurs installeren de twee ballista’s op het derde schip en Avner neemt daar de leiding.  
 
“Het werd wel tijd dat ik mijn leiderschap en ervaring ingezet was,” zegt hij. Hij draait aan zijn snor en begint de 
passagiers in lijnen op te stellen voor de kleine boten. Alleen Urol weigert in te stappen – hij wil op de Wyvern blijven. 
 
“Ik bedoel – ho vaak zie je een kraken?” zegt hij, opgewonden. 
 
“Meestal één keer,”zegt Tin. 
 
De natuurvorser loopt weg met zijn handen in zijn natte baard, zonder te beantwoorden. Een paar minuten komt hij 
terug met twee kleine flesjes. 
 
“Je weet dat ik met Lavinia heb afgesproken dat ik de ruïnes bij Tamoachan mag onderzoeken, toch? Nou, ik heb ook 
gehoord dat er daar een basilisk rondloopt, en daar ben ik op voorberied. Dit spul heet steenzalf en kan een 
versteende iemand terugveranderen in een mens van vlees en bloed. Wat het ook kan doen, is een mens van vlees en 
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bloed beschermen met een beschermlaagje van magisch steen! Misschien handig voor nu – ik bedoel, als die kraken 
ons afmaakt kunnen we het toch niet gebruiken. ” 
 
“Wacht eens even, Urol – waar heb je het in alle Godsnamen over?” vraagt Templeton. 
 
“Jullie kennen Tamoachan, toch? Een verloren stadje aan de kust van Chult, gebouwen door de Olman – de 
Mazticaanse stammen die hier woonden?” 
 
Bohairic geeft toe om het woord een keer te hebben gehoord. Hope kent de naam ook, maar niets meer. De rest 
kijken hem met lege gezichten aan. 
 
“Nou, het zit zo. Er zijn meerdere ruïnes in dit gebied – vroeger waren er best wel veel steden hier. Op een gegeven 
moment verdween de Olman beschaving – niemand weet waarom. Tamoachan, omdat het dichtbij de kust is, is één 
van de meest bezocht en meest leeggeroofde steden van toen. Adventurers op zoek naar schatten, of de reden 
waarom de beschaving zo snel verdween, hebben het heel vaak geplunderd. 
 
“In Sasserine heb ik een kaart kunnen kopen van een zeiler met één been, die het van een stervende elf op zee heeft 
gekregen. Deze elf, ik ken zijn naam niet, beweerde een nog niet ontdekte deel van de stad te hebben gevonden. 
Helaas werd zijn groep aangevallen door een beest met acht poten en groengloeiende ogen, die zijn vrienden 
versteende! Hij als enige wist te ontsnappen aan zo’n vreselijk einde. Maar zijn slecht geluk was nog niet voorbij – 
onderweg naar Sasserine om een nieuw groep te rekruteren is zijn schip in een storm gezonken. De elf stierf in het 
bootje van die zeiler met één been en die zeiler, die geen zin had in het bezoeken van zulke vervloekte ruïnes, heeft 
het kaartje aan mij verkocht. En goedkoop was het ook niet, hoor!” 
 
De naar aarde ruikende gnoom laat het kaart zien. Het laat een stuk kustlijn zien met genoeg herkenbare 
rotsformaties om het inhammetje terug te vinden. Daarnaast is een vervallen ziggoerat getekend, ongeveer één uur 
lopen door het oerwoud. Naast deze piramidevormige tempel staat een grote X, een onmiskenbaar teken dat dit een 
echte schatkaart is. 
 
“Bohairic jongen, ik zie dat je het al snapt. Acht poten, groene oogjes – een basilisk dus. Op het verstenen na zijn het 
gewoon grote hagedissen – jullie zullen geen problemen er mee hebben! Dit spul zullen jullie vast niet eens nodig 
hebben! Maar toch … alsjeblieft!”  
 
Hij overhandigt de twee flesjes en Bohairic en Templeton nemen elk een. 
 
Tussen de middag komt de Nixie dichterbij en wordt er overlegd met Lavinia. Ze biedt de assistentie van de Jade 
Raven aan de groep, maar uiteindelijk mogen deze hun eigen schip verdedigen.  
 
“Ze waren niet in het droom, en we willen niets veranderen. Je weet het maar nooit,” zegt Tin. 
 
Met de avond is de Zeewyvern bijna leeg. Amella neemt de roer, en zes zeilers gaan de wanten in. De regen is de hele 
dag niet opgehouden, en naarmate het donker wordt stijgt de wind.  
 
Thee, of in het geval van Hope grog, wordt uitgedeeld. Iedereen is onrustig en er wordt niet veel gepraat. Bohairic 
loopt heen en weer op zoek naar het perfecte plekje om op te staan. Hij zet al zijn lichtjes aan en het schip schijnt als 
het door de nacht vaart. De andere twee schepen houden een redelijke afstand en hebben de meeste lichten 
gedoofd. De dwergen aan de ballista’s op de Nachthaai zien toch beter zonder al die lichten. De Wyvern heeft de 
leiding, met de Nachthaai daarachter aan stuurboord en de Nixie aan het stuurboord kant van de Nachthaai. Het 
slecht weer houdt aan, het is koud, en met vijf minuten buiten ben je doorweekt. Tin klimt en daalt weer van de 
verschillende masten af, ook op zoek naar een ‘perfecte’ plek. Timothy weigert de hut in te gaan, voor het geval dat 
de aanval op dat moment begint. Zelfs Sheler kan hem niet ompraten. 
 
Hope en Templeton patrouilleren het dek, van boven aan de spiegel tot achter de boegspriet en terug. Ook zij zeggen 
niet veel. Alleen de stem van Amella, die koerswijzigingen en zeilaanpassingen omroept, is te horen boven de 
drijvende regen.  
 
******************************************************  
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In het donker nadert een stukje drijfhout het schip. Ook al wordt het door de hevige golven heen en weer geslingerd 
lijkt het een bepaald koers aan te houden. Stukjes hout aan de zijkanten peddelen druk en geduldig totdat het de 
romp van het schip bereikt, waar het instantaan samensmelt met de hout van het schip.  
 
******************************************************  
 
Vijf minuten later, wanneer het aanval begint staat Tin-a-Tin in het kraaiennest, Hope boven het hutje aan de boeg, 
Bohairic bij Amella, Sheler en Timothy in het boeghutje en Templeton midden op het dek. Ze zijn nog niet helemaal uit 
met waar ze willen zijn en willen alle mogelijke aanvallen kunnen weren. Ze geloven niet echt dat het precies zal 
gebeuren als in de droom en het komt toch als een verrassing wanneer het schip naar bakboord wordt gesleurd. 
Amella schreeuwt commando’s en Sheler roept van het hutje dat er een gat in de romp is verschenen! 
 
Het gat ziet er precies uit als in de droom, maar deze keer is het echt! Koud water stroomt naar binnen, donkergroen 
en schuimend onder het lantaarnlicht van de ruimte waar normaal Tin en haar otter verblijven. Het eerste golf knalt 
tegen de schotten, weerkaatst en botst tegen de volgende. De ruimte beneden weergalmt met de dreun van de zware 
golfslagen en spray bereikt zelfs de twee halflings boven. In het eerste paar secondes is het water al kniehoog 
beneden! Donkergroene armen dwingen door het gat en natte klauwen pakken de randen vast. Grote spierballen 
trekken samen en de eerste van de zeetrollen entert het schip. In het echt zijn ze nog enger dan in de droom. Sheler 
voelt Timothy beginnen te trillen en mompelt woorden van kalm en vertrouwen, een reizigersgebed van haar 
thuisland.  
 
De eerste trol doemt in de ruimte op, en een tweede volgt. Achter hen blijft het water naar binnen stromen, en de 
twee lelijke koppen bestuderen snel alle hoeken van de ruimte voordat ze naar omhoog kijken.  
 
******************************************************  
 
Zodra Amella haar eerste commando riep verdween Tin-a-Tin. Nu onzichtbaar, ze gebruikt haar favoriet nieuw 
spreukje en vliegt naar beneden.  
 
Templeton trekt ook meteen de juiste conclusie en pakt het zalfje van Urol. Hij breekt het zegel, trekt het ijzeren 
draadje uit het dopje, en schudt de inhoud van het flesje op zijn linker palm. Koude zilveren lijntjes vloeien uit het 
glimmend, grijs goedje langs de lijnen in zijn huid en racen zijn armen op. Hij perst zijn rechterhand op zijn linker en 
wrijft het zalfje tussen zijn palmen. Zijn handen voelen meteen koud aan, en hard. Binnen enkele secondes heeft het 
spul zijn armen bedekt tot aan de schouders, en het blijft zichzelf steeds verder uitvloeien. Templeton pakt de rail met 
één hand vast wanneer het koud spul over zijn hart vloeit en trilt terwijl het grijs laagje zijn borstkas bedekt. Het spul 
blijft uitdijen, klimt zijn nek en bedekt zin hoofd. Onvrijwillig rekt hij zijn nek uit wanneer het zijn keel en kin beklimt, 
maar het spul spreid zich nog steeds razendsnel uit – naar boven en ook … Hij hapt adem en pakt de rail met beide 
handen vast als het ijskoude spul onder zijn broekriem verdwijnt. Met zijn ogen dichtgeknepen schreeuwt hij de wind 
in, 
 
“Urol you bastaard!!!” 
 
Geen tien seconden zijn voorbij en Templeton is veranderd in een donkergrijs versie van zichzelf. Het beschermlaagje 
voelt koud aan, en naast het feit dat het hem bepantsert, verdooft het zijn hele lijf ook. Toch lijkt het dat hij zich vrij 
kan bewegen. Hij steekt zijn hand in zijn broek voor controle, krijgt nog een rilling van het hele idee, vloekt en pakt zijn 
schilden. 
 
******************************************************  
 
Bij Hope staan de zaken wat simpeler. Het schip schudt en hij pakt zijn bijl met beide handen vast. 
 
“Wat krijgen we nou?” 
 
Hij haalt zijn schouders op en rent voor de ladder naar het dek toe. 
 
******************************************************  
 
Bohairic staat naast Amella wanneer het schip schudt. Hij verzekert zich eerst dat ze het alleen aankan en begint 
daarna met het casten. Hij denkt snel na, bewust van de druk van de verschillende spreuken in zijn hoofd. ’s Ochtends 
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voor het ontbijten had hij de energieën al geweven en nu hangen ze in zijn hoofd met alleen een gebaar, een focus of 
een paar woorden nodig om ze helemaal los te laten. 
 
“Tja, het is niet voor niks een klassieker…” 
 
Hij schudt een stukje zoethout uit zijn mouw en kauwt erop, laat de smaak zijn mond vullen en klapt zijn handen 
langzaam samen, alsof hij de lucht samenperst. Als zijn handen dichter bij elkaar komen lijkt alles langzamer te gaan. 
Geluiden rekken uit, de zeilen wapperen steeds minder, en de mensen aan dek bewegen in slow motion.  
 
“En… actie!” 
 
Hij roept een krachtveld als schild op en loopt naar voren toe, zijn bewegingen voor anderen nu alleen zichtbaar door 
een waas van snelheid.  
 
******************************************************  
 
In de hut is Timothy weer kalm. Hij negeert de trollen, met moeite, en richt zijn aandacht op het gat in de romp.  Hij 
probeert een spreuk om het gat te repareren maar het werkt niet als hij had gedacht. De hout probeert zijn 
oorspronkelijke vorm aan te nemen maar krijgt weerstand van een andere spreuk, die het gat open probeert te 
houden. Sheler legt haar hand op zijn arm en hij vindt zijn centrum. Het gat verdwijnt en het valt stil – de golven zijn 
weer buitengesloten! 
 
“Ik weet niet of dat lang zo blijft, mevrouw, iets vecht ertegen!” 
 
“We eten wat de pot schaft, jongen,” zegt Sheler.  
 
De druïde concentreert en begint te gloeien. Fel licht vormt een harnas om haar heen en een grom van ongenoegen 
komt van beneden, waar de trollen hun handen voor dichtgeschroeide ogen houden. Ze knipperen een paar keer 
expres, zien de halfling’s en kwijlen. De voorste buigt zijn knieën en springt omhoog! Zijn magere, pezig lijf rekt uit en 
past met gemak door het luikje. Zijn klauwen grijpen Sheler vast en zinken diep in haar been… en ze lacht. 
 
“Ze zijn illusies, Timothy. ZE ZIJN ILLUSIES JONGENS!” 
 
De trol snauwt en bromt en valt woest aan, maar voor Sheler glijden de klauwen recht door haar lijf heen. De tweede 
springt ook omhoog, haalt uit, en wordt genegeerd. Het valt woest aan, klauwend en bijtend, maar de twee halfling’s 
blijven ongedeerd. Hope en Templeton kunnen ook naar binnen kijken en zien ook door de illusie heen. Op dat 
moment vervormt de hout in de vloer van de hut! Speerpunten groeien uit de vloer en vliegen op Sheler af, maar ze 
weet ze allemaal te vermijden! De scherpe puntvormige stukjes hout kaatsten van de muren af en kletteren op de 
vloer. 
 
******************************************************  
 
Templeton maakt gebruik van de magie van zijn laarzen en rent naar Bohairic toe.  
 
“Het gaat écht zoals in die droom, Bo. Nu moet die grote aankomen; ik HOOP dat hij ook illusie is!” 
 
“Grote? Grote WAT?” vraagt Amella van het wiel. 
 
“Komt wel goed, kap’n!” zegt Bohairic. Hij kijkt naar Skald die klaarstaat om op iets te schieten.  
 
“Skald, richt je boog even over de rails daar en kijk of er iets aan de spiegel hangt.” 
 
“WAT hangt er aan de spiegel?” schreeuwt Amella. Ze verdeelt haar aandacht tussen het sturen van het schip en 
angstig over haar schouder kijken. 
 
“Verdomme!” roept Skald, en hij lost een schot voordat een enorme klauw de rail vastpakt. 
 
“Het schot ging er recht doorheen,” zegt de ranger terwijl een vier meter zeetrol met een pijl in zijn linkeroor aan 
boord klimt. 
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“Bhaal z’n blauwe ballen!” zegt Amella, haar knokkels wit aan het wiel, “Illusieillusieillusie…” 
 
******************************************************  
 
Timothy richt z’n aandacht weer op de romp waar de balken steeds worden uitgerekt en samengetrokken. Hij gebruikt 
een spreuk om de magie op de romp te verdrijven en het lukt hem ook! Het geknars van verschuivende balken houdt 
onmiddellijk op en het schip is weer heel. 
 
Bohairic zoekt langs het dek voor de bron van de illusies en gebruikt hierbij een erg krachtige spreuk. Zijn ogen gloeien 
blauw en hij kijkt het schip na voor magie. Naast zijn kompanen is er ook iets zichtbaars in de hut, naast Sheler en 
Timothy! Hij ziet het alleen als een soort aura en dit weet hij snel te lezen. Hij weet dat het een wezen is wat 
krachtiger spreuken kan gebruiken dan hij, maar voor hij er iets van kan zeggen verplaatst de aura zich in een 
oogwenk. Het wezen moet nu ergens op het dek zijn, bij de grote mast!  
 
Hij schiet onmiddellijk een viertal magische pijlen af en deze slaan op het dek in met een reeks flitsen. Er komt verder 
geen reactie maar hij blijft opties bedenken en verwerpen, op zoek naar de verstopte vijand. Dan komt een vreselijk 
kraakgeluid van de mast! De hout van de grootste, onderste ra, het dwarshout van de grote mast, rilt en buigt onder 
een onzichtbare kracht. Haken, klinknagels en alles wat de schoten vasthouden worden door het hout uitgespuugd! 
Het zeil wappert aan de bakboordkant weg van de ra en Amella schreeuwt tegen de bemanning om het snel te hijsen.  
 
De commotie aan dek lokt Sheler en Timothy uit de bak en de twee halflings zoeken de boosdoener. Als Sheler dichter 
bij de mast komt, barst er een vreemd figuur uit het hout! Het lijkt gemaakt van takken en stukken hout, en heeft de 
hout vervormd in lange, scherpe klauwen. De voeten van het figuur blijven in het hout van het dek en bewegen er 
doorheen alsof het hout een slap vloeistof is. Sheler weet de aanvallen te vermijden en dan verschijnt Tin-a-Tin in de 
lucht achter het houten ding. Ze verschijnt precies achter het hoofd en steekt haar magische dolk precies de 
schouderbladen in! Haar armband geeft een gouden flits, de dolk zinkt diep in het hout, en Tin zuigt de magische 
krachten uit het ding.  
 
“Vet! Ik kan door hout reizen – en dit ding niet meer!” 
 
Ook Hope is blij om een echte vijand te zien. Hij rent op het houtbeest af en springt de lucht in, beide handen boven 
zijn hoofd en zijn enorme bijl achter hem. Zijn adamantine bijl maakt een halve cirkel en zinkt diep in de romp van het 
beest. De hele linkerkant van het ding wordt er afgehakt en valt op het dek waar het in stukken uit elkaar valt! Een 
nieuwe klauw begint meteen uit de nu blootgestelde vlakte te groeien en Sheler neemt haar kans. Terwijl Templeton 
de lucht in springt, schiet Sheler grote houten pijlen op de houten constructie af. Deze zinken diep in het ding en 
verdwijnen, zonder dat het er schade lijkt te krijgen. Dan komt Templeton weer naar beneden. Hij eindigt zijn sprong 
met een salto om elk druppeltje impuls uit zijn duik te halen, en de acht magische punten op zijn schilden hameren als 
grote spijkers in het beest. Met een doffe knal ontploft het in duizenden stukjes hout die in een cirkel op het dek 
komen te liggen. De genasi zucht, blij, en buigt om de stof van zijn fantastische springlaarsen af te vegen. 
 
In de stilte die volgt heeft Bohairic een aantal antwoorden.  
 
“Het verdween niet, dus was het geen houtelemental. Dan moest het een golem zijn geweest – vandaar dat onze 
spreuken niks deden! En als het binnen het hout zat, kon niemand het dus zien – er was geen scrying. Hè mensen, dit 
verklaart een…” 
 
“KRAKEN!” schreeuwt Tavey van het kraaiennest. 
 
******************************************************  
 
Aan alle kanten barsten tentakels uit het water! De zee schuimt en acht rubberige ledematen reiken naar het schip uit. 
Achter klimmen twee voedingstentakels nog verder omhoog en deze hebben pijlvormige toppen, bedekt met scherpe, 
hoornachtige zuignappen.  
 
Het verschijnen van zo’n verschrikkelijk beest lijkt geen indruk te maken op de helden. Zelfs Skald blijft koel en lost 
een schot zodra hij de eerste tentakel ziet. Sheler roept briljant energie op en stuurt dit op de dichtstbijzijnde tentakel 
af. De huid van de tentakel kookt waar de energie inslaat en wordt zwart.  
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Hope en Templeton wachten op de eerste de beste tentakel die binnen hun bereik komt en de vliegende Tin-a-Tin 
gaat weer onzichtbaar. Bohairic bestudeert de aanvallende kraken en vergelijkt het met wat hij daarover heeft 
gelezen. Het gebrek aan littekens en het glimmende huid geeft aan dat het een jongvolwassene exemplaar is, maar 
verder ziet hij niks wat hem aan bijzondere afweermogelijkheden doet vermoeden. Het is gewoon een veel te grote 
inktvis wat op hen afkomt!  
 
“En in dat geval…”  
 
Hij tapt de opgeslagen energie van een krachtige spreuk en schiet een bliksemschicht op een tentakel af. De bliksem 
slaat in als hij had gehoopt, doet schade aan het beest en laat een spoor achter.  
 
******************************************************  
 
“GEWELDIG! Wat een joekel! Wat een mooie patronen op het huid!”  
 
Urol heeft de deur van Amella haar vertrek een keertje open en kijkt met enorme ogen naar de kraken toe.  
 
“Echt geweldig, hè jongens?”  
 
******************************************************  
 
De tentakels reiken steeds verder uit het water en komen bij het schip aan. Het dek schudt en de balken schreeuwen 
als het schip wordt ineens afgeremd door de kraken. Van benedendeks komt een dof gekletter, van omrollende kisten 
en leeg geveegde tafels. Boven de hoofden van de roep kraakt de tuigage als de zeilen vechten tegen de spierkracht 
van de kraken. De touwen doen hun best om de stormachtige winden in te houden maar uiteindelijk kunnen ze het 
niet aan.  
 
Bij de grote mast wappert het grootzeil al aan bakboord, en met de kraken erbij vliegt deze aan de onderkant 
helemaal los! Mary Reid en Anne Bonney, twee van de overgebleven vrijwilligers, springen voor de losse einden van 
de lijnen. Zweepslagen van de losse touwen slaan op de twee vrouwen in maar ze kunnen geen hand veroorloven om 
hun gezichten te verdedigen. Mary bukt om een slingerend touw te ontwijken, springt er meteen achteraan, en pakt 
het met links vast. Een tweede lijn mept haar in het gezicht en ze spuugt bloed en tanen op het dek. Ze bukt weer, 
onder een grijpende tentakel die de mast net niet haalt, en schreeuwt in pijn en woede! Het schip hang even stilletjes 
in de lucht, bovenop een enorme golf, en ze maakt de lijn vast. Als het schip weer naar beneden valt gaat ze op haar 
knieën op zoek naar haar tand. Het dek kantelt van haar weg en ze rolt acrobatisch naar de mast toe, waar ze zittend 



135 

aankomt. Beter dan naast de rails blijven, in ieder geval.  
 
******************************************************  
 
Zodra de tentakels binnen bereik komen, voordat ze het schip vast kunnen grijpen, pakken de anderen hun kansen. 
Hope houdt zijn bijl laag en wacht op een dalende tentakel. Net voordat het hem kan pakken stapt hij op het af, onder 
de tentakel zelf, en zijn bijl vliegt omhoog! Het bijt diep in op ooghoogte en de boog van zijn bijlslag heeft hij perfect 
afgestemd op de boog in de tentakel. Hij snijdt het in de lengte open voor bijna drie meter en het vliegt weer de lucht 
in alsof verband! Bloed en slijm gieten uit de 
opengesneden tentakel en spoelen over het dek en op 
Hope.  
 
“Wuah! Koud!”  
 
Hij schudt het van zich af, klappertandend, en rent naar 
de volgende tentakel.  
 
Templeton heeft zijn formidabele krachten op laten 
voeren door Bohairic en zijn reactievermogen is nu echt 
spectaculair. Hij voelt zich onverslaanbaar, en met zijn 
stenen huid en magisch opgevoerde kracht is dit wel 
begrijpelijk. Hij rent, springt dertig voet de lucht in, en 
reikt uit met zijn twee puntige schilden naar een 
dalende tentakel. De acht magische punten van zijn 
schilden zinken diep in een tentakel halverwege zijn 
salto en hij gebruikt zijn impuls om ze door de tentakel 
te scheuren. Lange wonden openen langs de tentakel 
als de scherpe Genasi weer op het dek landt. Ook deze 
tentakel sproeit bloed en slijm over het dek en de 
aanvaller, maar Templeton heeft geen last van de 
diepzee koud.  
 
Tin-a-Tin verschijnt ook weer uit onzichtbaarheid naast 
een tentakel die de mast probeert te pakken. Onder 
haar krabt Mary zich uit de weg van de dalende 
tentakel, maar Tin heeft alleen oog voor de twee voet brede ledemaat, vol met koud bloed, rare klieren, en lekkere, 
sappige, magische krachten.  
 
Ze steekt haar magische dolk diep in de tentakel op het moment dat ze verschijnt en de kraken heeft helemaal geen 
idee wat het te wachten staat! De zee lijkt meteen rustiger te worden en de wolken minder grijs, terwijl Tin gilt 
triomfantelijk.  
 
Voordat de kraken haar terug kan pakken grijpt ze de mast vast en verschijnt uit het hout dertig voet verderop, buiten 
bereik van de acht dikke tentakels. Ze lacht en steekt een hand in haar haar, wat overeind staat vanwege de 
hoeveelheid energie ze heeft gestolen. 
 
******************************************************  
 
Alle tentakels trillen met woede als de kraken ontdekt dat het bepaalde krachten niet meer kan gebruiken. De zee 
schuimt wit om het schip heen en alle tentakels grijpen het schip vast. Grote stukken van de rails breken af en de 
tentakels vinden nieuwe plekken om het schip vast te pakken. Terwijl de twee lange voedingstentakels woest op zoek 
gaan naar Tin-a-Tin gebruikt de kraken de rest om het schip langzaam rond te laten draaien! De masten protesteren 
en Amella haar stem komt door over alle andere geluiden – strijk alle zeilen!  
 
In de verte ziet Tin de andere twee schepen. Ze worstelen met de hevige tegenwind om bij de Wyvern in de buurt te 
komen, maar met het draaikolken hebben ze nu ook last van tegenstromingen. De Wyvern fungeert tegelijk als 
doelwit en schild voor de kraken, en Tin ziet een vloekende Avner Meravanchi achter een ballista voordat er weer een 
regenvlag tussen hun schepen in komt.  
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******************************************************  
 
De Wyvern heeft een volle cirkel gedraaid voordat alle zeilen gestreken zijn. De masten blijven gelukkig staan, ook al 
vliegen er overal touwen en lijnen los. Het feit dat het gat in de romp dicht is redt het schip in de eerste seconden van 
het draaikolken. Met de romp heel blijft het schip drijven en moet de kraken veel meer werk doen om het schip onder 
water te trekken, veel meer tijd gebruiken. De hoeveelheid spreuken en magische wapens aan boord de Wyvern 
maakt dit voor de kraken geen goede beslissing. Misschien als Tin-a-Tin die krachten niet had gestolen had het zich 
sneller bedacht. En hoe het zonder een waarschuwing was afgelopen weet iedereen donders goed ook.  
 
De kraken blijft aan het schip trekken, en jaagt alleen op Tin-a-Tin met de twee vrije tentakels. Templeton en Hope 
snijden steeds meer tentakels open en zodoende verrichten ze veel meer schade aan de kraken dan als ze de tentakels 
alleen hadden afgehakt. Het beest lekt bloed van meterslange wonden maar weigert het schip los te laten. Sheler 
schiet brandende sterretjes op het af terwijl Bohairic zijn staf omhoog houdt en een grote vuurbal om de kraken heen 
oproept. Waar de tentakels erdoorheen steken beginnen ze te branden maar toch blijft het proberen het hele schip 
onder water te krijgen. Templeton springt van tentakel naar tentakel en laat lange wonden overal achter. Hope 
stampt heen en weer en hakt genadeloos op tentakels in. En Tin-a-Tin doet de hele tijd haar best om uit de buurt van 
de lange tentakels te blijven.  
 
Op het einde krijgt ze wel een enorme klap van een tentakel wat haar dertig voet omlaag doet schieten. Gelukkig 
komt ze neer naast de deur van het hutje en ze weet naar binnen te kruipen waar de priester haar kan genezen.  
 
Sheler roept een grote vuurkolom op het hoofd van de kraken en het laat d Wyvern los. Het schip houdt plotseling op 
met draaien en dobbert weer rechtop tussen de golven. Gloeiende inkt verschijnt aan de oppervlakte van de zee en 
weerspiegelt het licht van de grote vuursfeer. Het schip lijkt nu zelf in een vuurzee te drijven! Templeton weet meteen 
wat er aan de hand is en springt op het hoofd van het beest af – rechtdoor de vuurmuur heen! Hij negeert de pijn van 
de vlammen als onder hem de kraken zijn straalaandrijving aanzet! Het kop verdwijnt onderwater als hij nog in de 
lucht hangt, en een seconde later verdwijnen de laatste uiteindes van de voedingstentakels onder de golven. 
Templeton heeft in die tijd net genoeg gevallen om de laatste tentakel te kunnen steken, en de snelheid van het beest 
doet de rest. De voedingstentakel scheurt open en de Genasi raakt het water. Misschien honderd meter van het schip 
weg dobbert de dode kraken weer op zee, met een lichtblauw hoofd daarnaast. Templeton klimt op het beest en 
zwaait naar het schip toe.  
 
******************************************************  
 
 
LOOT Op klassieke D&D wijze heeft het beest wat PHAT LEWT in zijn maag.  
 
Ik weet ook niet precies hoe, hoor! Zullen we gewoon zeggen dat er een aantal nog niet verteerde skeletten in de 
maag waren, twee met ringen om een vingerkootje heen? Deze twee ringen, één smaragd en één robijn, zijn elk 
ongeveer 600gp waard. Totaal niet aangetast door het maagzuur is een gewaad, dat later wordt geïdentificeerd – een 
Cloak of the Manta Ray!  
 

Deel 10: 27.08.2008: “The freaky dracolisk!” 
 
18 Eleasis 1375 
 
Terwijl Templeton en Tin-a-Tin zich bezighouden met buitchirurgie laat Bohairic een bootje in het water zakken. Met 
onzichtbare hulpjes, watten, hout, lege flessen en lege vaten gevuld met stoflapjes probeert hij zo veel mogelijk van 
de krakeninkt in te zamelen. De komende dagen, terwijl Templeton en de anderen het nieuwe gewaad uitproberen, 
heeft Bohairic twee dingen aan het hoofd. ’s Ochtends het schip repareren en ’s middags destilleren. Na vijf dagen 
heeft hij een indrukwekkend voorraad van het spul en deze wordt veilig opgeborgen in zijn bijna draagbaar 
laboratorium. Het weer is met de dag zonniger geworden, de passagiers zijn teruggekeerd, en Avner vertelt hoe die 
kraken zijn ballistaschoten alleen kon ontwijken door de Zeewyvern vast te pakken en zich daarachter te verstoppen. 
De draaikolkmanoeuvre van de kraken was dus ook bedoeld om de Nachthaai te ontwijken, want die kon iets scherper 
zeilen vanwege haar stagzeilen. 
 
Amella vraagt de dwergen om de tuigage bij de Wyvern aan te passen en een stagzeil te proberen te monteren, 
brigantijnachtig, om voortaan scherper te kunnen varen. Dit gaat enkele weken duren. 
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Urol komt eindelijk uit de wolken nadat hij een kraken heeft gezien en wordt daarna net zo vervelend omdat hij zich 
zo heel erg verheugd op in Tamoachan komen. De verhalen van een ruïne in het oerwoud hebben hem echt geraakt 
en hij hoopt nieuwe slangen en spinnen te kunnen ontdekken, en misschien ook meenemen!  
 
Skald lijkt weer tot rust te komen en valt niet weer flauw. Hij speculeert liever niet over de bron van zijn droom en 
hoopt zoiets nooit weer te ervaren. Amella voegt toe dat als er Grote Machten met je leven beginnen te bemoeien, 
kun je beter snel erachter komen hoe je er weer vanaf komt! 
 
Zes dagen later, op een broeierige ochtend, komt de Wyvern in zicht van een aantal rotskolommen, ‘stacks’ volgens 
Urol en Bohairic, en dit blijkt aan te geven dat ze in de buurt zijn van de ruïnes. Het schip laat de zeeankers zakken en 
een bot gaat naar het strand toe, met de groep en Urol aan boord. Ze spreken af om voor zonsondergang terug te 
komen. Urol laat een kopie van zijn kaart achter voor de zekerheid en het ploegje loopt de jungle in.  
Het wordt uiteindelijk een heet maar rustig trekje door de bomen heen. Insecten zijn er in overvloed maar grotere 
dieren blijven uit de buurt. Waarom dit zou zijn piekert niemand over, en op een gegeven moment zijn ze (volgens 
Sheler en Urol) in de buurt van waar ze moeten zijn. Door de bomen is het topje van een ziggoerat te zien en Urol doet 
het kaartje in zijn rugtas. 
 
Tijdens het wandeltochtje heeft hij een kleurrijke vogel aangetrokken en deze zit nu op zijn schouder. Hij noemt haar 
Mevr. Vogelzang en vertelt haar hoe ze straks allerlei lekkere spinnen en kevers mag eten, zodra ze dit vervelend 
hagedisje hebben opgeruimd. Na een uur in de hitte lopen is zijn aardse geur behoorlijk aangesterkt, en iedereen blijft 
op enkele meters afstand van de harige gnoom. Bohairic bezigt zich met scrollen en spreuken, en Tin-a-Tin gaat weer 
onzichtbaar. Voordat ze uit zicht verdwijnt, propt ze een witte onderbroek op haar hoofd. 
 
“Avner zal het toch niet missen!” zegt haar stem uit het niets. 
 
Hope en Templeton hebben lappen stof om hun hoofden gewikkeld. Die van Templeton is wit, van Hope rood. Hij 
noemt het steeds een Ramboband maar niemand snapt de referentie. Bohairic meent een keer een verhaal te hebben 
gehoord over een soort guerrillastrijder die ook heel goed kon boksen, maar weet niet of hij nou Rocko, Rambo of 
Ramby heette. Volgens het verhaal zou die kerel er nog steeds zijn, en nog altijd tegen het onrecht strijden. Misschien 
dat hij ondood is? 
 
In ieder geval, ook Sheler en Timothy hebben stof om hun voorhoofden, klaar om hun ogen te beschermen. Iedereen 
heeft min of meer voorzorgmaatregelen klaar voor gebruik en de groep komt aan bij de rand van het bos. Het 
oerwoud opent zich en een groot ruimte wordt onthuld. Ooit stond dit allemaal binnen de ziggoerat, wat nog steeds 
imponerend staat, ook al is het nu ook helemaal aan de elementen blootgesteld. Schilderijen van springende 
luipaarden en jaguars bedekken de muren, zichtbaar onder de klimop. Tientallen opgezette boskatten liggen aan de 
wanden van de open ruimte, naast enkele bijzonder goed geconserveerde standbeelden, waaronder geen Maztican te 
zien is. Van de vijf gangen die ooit toegang verleenden tot de diepte van de ziggoerat zijn er nu slechts twee niet 
vervallen. 
 
Tot de grote verbazing van Urol stoppen de groep niet binnen de bosrand maar lopen ze vrolijk het plein op! Hun 
aankomst gaat ook niet onopgemerkt want de basilisk heeft ze blijkbaar al horen aankomen. Hij heeft nog meer 
verrassingen in petto, en springt de lucht in aan grote, zwarte vleugels wanneer ze binnen bereik zijn van zijn 
verstenend blik! 
 
Uit een berg rotsen en een vervallen muur lag stijgt het goed gecamoufleerd beest. Vol tien voet lang, met de acht 
poten van een basilisk maar de vleermuisachtige vleugels van een draak! In de paar seconden nodig om een 
hoofddoeken over de ogen te frommelen is het voor sommigen bijna te laat. Diepe, groengloeiende ogen vangen hun 
blikken en het is echt een gevecht om tegen de kwade kracht van de dracolisk te vechten. De groep splitst meteen, 
iedereen zoekt dekking! Vloekend en toch geschrokken rent iedereen uit de weg van het aanvliegend beest. Stof waait 
op om de groep heen van een tweede vleugelslag en de dracolisk kraait hard en lang, boos dat noch niemand aan zijn 
blik is bezweken. 
 
“Potverdikke!” roept Urol, “wat een vet beestje!” 
 
De dracolisk opent zijn muil en spuugt groene zuur op Templeton en Urol. Beide springen uit de weg en redden het 
met slechts schroeiplekken.  
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“Echt vet!” zegt Urol, en hij grijpt voor een hoofddoek. “Tjonge – wat een interessant gevoel!” 
 
De modderige gnoom springt de bosjes in en verzekert zich dat zijn tenen niet versteend zijn. 
 
Templeton kan net wegkijken van de groengloeiende ogen van de dracolisk als het over hem heen vliegt. Het gewicht 
van acht olifantachtige poten maakt het geen aerodynamische vlieger en het ziet eruit dat het de bomen net zal 
missen! 
 
“Gore tyfusbeest! Probeer mij te verstenen? Ik dacht het niet!” 
 
De Genasi laat de magie van zijn laarzen en ring door zijn benen vloeden en springt woedend de lucht in. Hij vliegt 
door de lucht, schilden uitgereikt, maakt een salto en beukt op de flank van het beest na zijn spin! Acht punten gaan 
erin en één krijs komt eruit. De dracolisk kijkt snel naar achter met zijn felle blik, maar de Genasi staat al op de grond – 
en geblinddoekt ook.  
 
Hope staat rechtop middenin het plein met zijn extrakrachtige,  extragoed verzorgde, extradure boog in zijn handen. 
Hij schiet zeker tien meter naast de dracolisk en zijn pijl komt neer met een doffe bonk op een schuurdeur in het bos. 
 
“Dat kan tenminste wél raken,” zegt Hope, kalmpjes.  
 
Hij pakt een tweede pijl van de koker bij zijn heup en loopt langzaam door het plein, buiten bereik van die snode blik. 
 
Bohairic, zijn ogen bedekt, schiet bliksem op de dracolisk af. Zelf ziet hij het vlees niet schroeien, maar hij ziet wel hoe 
de dracolisk gepijnigd zijn hoofd heen en weer schudt.  
 
De vleugels slaan nog een keer naar beneden en de dracolisk stijgt over de rand van de bomen. De vier achterpoten 
hangen slap onder het beest dankzij Templeton zijn aanval. De klauwen kletteren door de boomtoppen en laten 
bloedsporen achter. 
 
Tin kijkt omhoog en houdt een giechel met moeite binnen. Ze heeft een nieuw spreukje en ze pakt haar kans! Ze vindt 
een snufje zand in haar broekzak en laat het door haar vingers sijpelen. Een paar woordjes er achteraan en de 
dracolisk begint te snurken! Het houdt op met vliegen en stort de bomen in!  
 
De kleinere bomen aan de rand van het plein kunnen het gewicht niet aan. Zes honderd kilo aan verwarde dracolisk 
botst en krakt onderweg naar de grond. Bohairic, die een of andere sluwe plan had onder de vorige vluchtpad van het 
beest, moet omdraaien en terugrennen. Hope ziet het beest niet meer en moet zijn boog laten vallen, net op tijd! Uit 
de linkertunnel vliegen een heleboel zwarte hagedissen met vleugels – jonge dracolisks! Ze komen met volle vaart uit 
de tunnel en kraaien terug naar de grote.  
 
“Kindjes? Dat beest is een vrouw?” Hope heft een wenkbrauw en maakt zich klaar voor de jonkies, die allemaal op 
hem af komen. Als ze bij hem in de buurt komen komt er een rokend, groen goedje uit hun bekken! 
 
“Hagedissen hebben geen tieten!” roept Urol van onder zijn struik. 
 
“Liever tieten dan zuur spugen!”  
 
Hope springt heen en weer, bukt en rolt tussen de stromen zuur, en vindt op een gegeven moment zijn bijl terug. Op 
een paar groene strepen op zijn rug na, blijft hij ongedeerd. Hij veegt ze met een hand af en schudt het op de grond. 
 
“Stelt niks voor, jongens.” 
 
Templeton struikelt door de bosjes naar het geluid van de dracolisk. Zijn jarenlange ervaring bij het jagen onderwater 
zijn misschien doorslaggevend, anders heeft hij Tymora’s eigen geluk. Ook al heeft hij geen magische hulp weet hij het 
beest keer op keer te raken met zijn schilden. Net voordat het weer de lucht in springt, krijgt het een schildspies in de 
keel.  
 
Timothy blijft uit de weg van de vliegende beestjes en kruipt dichter bij Hope voor het geval hij wel een keer gewond 
raakt. Ook Bohairic komt die kant op. Hij heeft bliksemschichten klaar voor wat hij het kort en bondig beschrijft als 
‘meervoudige doelwitten loodrecht uiteengezet’.  
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Dit boeit Hope lang niet zo veel als de bijl in zijn handen en de zes rare kippen met zuur en klauwen. Twee vliegen 
naast elkaar en worden zijn eerste prooi. Hij rent naar voren, bijl laag en rechts, en haalt uit. Hij draait naar links en 
slingert zijn bijl in een dodelijke boog. Het adamantine glinstert in de middagzon en snijdt de twee dracoliskjes beide 
in tweeën als een heet mes door boter. Hope makt zijn draai af en zoekt nieuwe beestjes. 
 
In de bosjes begint Sheler te gloeien als ze haar lichtharnas aanzet. Timothy mompelt een gebed en een cirkel om hem 
heen gloeit even. Stof waait op en met een geluid als een bel verdwijnt de gloed. Bohairic ziet drie beestjes voor zich 
en heeft zijn bliksem bijna losgelaten wanneer Tin-a-Tin ertussenin springt.  
 
“Thoth en Isis, Tin!” 
 
“Sorry, Bo, maar hij keek me zo lief aan!”  
 
Tin maakt een reeks sprongetjes en steekt een dracoliskje met haar dolk. Op het laatste moment houdt ze de steek in, 
op zoek naar magie om te jatten. Haar teleurgesteld blik spreekt voor zich en het beestje draait razendsnel om. Uit zijn 
krop komen rare borrelgeluidjes en uit zijn bek de geur van chloor. 
 
En dan is Hope er. Zijn bijl maakt een boog om Tin heen, van haar linkervoet over haar hoofd heen en weer naar 
beneden. Twee dracoliskjes liggen weer in stukken op de grond en Tin knippert haar ogen tegen Hope. 
 
“Kon het niet dichter bij m’n gezicht, jongen?” 
 
Een shoufgeluidje kondigt Templeton aan en hij spietst het laatste beest door. 
 
“Ja Hope, denk om haar rare hasses!” 
 
***************************************************************** 
 
“Zie je wel?” roept Urol. Hij klapt zin handen vrolijk, “Ik zei toch dat een hagedis geen probleem zou zijn! Fantastisch 
werk, echt fantastisch!” 
 
Zijn aandacht wordt getrokken door de standbeelden die op verschillende plekken staan. 
 
“Die arme stakkers! Zouden we iets voor hen moeten doen, denk je?” 
 
De groep kijkt naar de standbeelden; een Tiefling wizard of warlock, een priesteres van Talona, een Ranger, en twee 
Oosterse vechters; een monnik of ninja en een samoerai. 
 
“Niet veel lol te beleven, lijkt mij,” zegt Tin, nadat Bohairic ze heeft geïdentificeerd. 
 
“Ze zullen hier nog staan wanneer we terugkomen,” zegt Bohairic, “We hoeven nu nog niet te kiezen wie leeft en wie 
sterft.” 
 
“Wat mij betreft krijgen ze nu hun welverdiende straf!” oppert Sheler, met een blik op de priesteres van Talona, “Jij 
zei tyfus, Templeton, en van haar krijg je het wel!” 
 
Templeton neemt het voortouw en loopt door de linker tunnel naar binnen, waar de jonkies vandaan kwamen. De 
rest volgt hem de duisternis in, totdat Sheler ze inhaalt en alles weer licht wordt. De gang loopt slechts vijftien voet 
voordat het eindigt in een tien voet brede overloop, zeker vijftig voet lang. De overloop kijkt uit over een grotere 
kamer aan het noorden, toegankelijk door een korte, brede trap. Deze trap loopt onder een brede stenen boog, 
afgewerkt met skeletten en slangen. Door de ingekerfde skeletten heen drijft zwarte rook dat de koers van de boog 
volgt. Het geheel is imponerend en eng en iedereen is onder de indruk. Nou, bijna… 
 
Templeton schopt takken, stukjes eierschaal en kleine botten langs de wand. 
 
“Niks! Niks interessants! Stomme beesten… mompelmompel… rare hasses… mompelmompel” 
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De grote kamer achter houdt wat ooit een adembenemend maquette van een stad was. De tijd heeft zijn tol geëist 
aan de kaart en het is nu net zoveel puin als de stad zelf, boven. De muren zijn ooit kleurrijk geschilderd met 
afbeeldingen van een hofhouding in ceremonieel tenue, en een koning met zijn magnifieke legers. Paden traceren de 
kamer en in het midden staat een breed plein waar een lage, stenen tafel staat.  
 
“Ik herken deze boog,” zegt Bohairic, “Het is Maztican, één van de oude stammen die de Chult schiereiland ooit 
bewoonde. Het vertegenwoordigt de ingang van het land des doods; hierachter ligt dus een graftombe, of een plek 
waar de priesters lijken konden voorbereiden voor het hiernamaals. Het is ook magisch, als dat niet al duidelijk 
genoeg was. Necromantisch ook.” 
 
Urol bewondert de boog en maakt snel tekeningen in een schrift. Hij raakt de steen voorzichtig aan en wordt een 
beetje bleek. 
 
“Brrrrr! Ik krijg er rillingen van! Na jullie!”  
 
Timothy loopt dichterbij de gnoom en hij kalmeert weer zichtbaar. Tin-a-Tin gaat eerst de grote kamer in, na een 
spreuk om haar te beschermen van het kwaad. Onder de grote boog krioelt de rook sneller en Tin krijgt ook kippenvel.  
“Yondalla’s jolige tietjes, jongens! Da’s eng!” 
 
Templeton loopt ook snel de kamer in en samen gaan ze naar het noordoost, waar een soort holte in de muur. Achter 
in de holte is een spleet in de steen, dat dieper ondergrond leidt. Sheler en Timothy doorkruisen de kamer ook, staan 
bij de ingang tot de spleet. 
 
“Ik ga dieper kijken,” zegt Sheler. Haar licht laat een lange, smalle gang zien dat loopt naar beneden en verdwijnt snel 
om de hoek.  
 
“Ik sta hier wel veilig,” zegt Timothy. 
 
Op dat moment barst een muur van vlam in leven aan de noordkant van de grote kamer! Opeens wordt alles rood en 
dan begint de muur van vuur door de kamer te lopen! Binnen een paar seconden heeft het de holte gepasseerd en 
Timothy moet zijn kleren vegen waar ze in brand zijn gevlogen! Ook Templeton heeft er een paar donkere plekken, 
maar Tin-a-Tin is wel veilig. Ze heeft zich achter Templeton verstopt! 
 
Het vuur loopt de kamer af en verdwijnt, en daarna begint het opnieuw! 
 
Templeton haalt zijn schouders op en loopt de tunnel in. Sheler en Tin-a-Tin lopen achter hem aan, en hij versnelt een 
beetje om uit het licht te blijven. Hij heeft het toch niet nodig! 
 
*************************************************************************** 
 
Bohairic kijkt naar het vuur, naar de overblijvende groepsleden, en naar de holte.  
 
“Dit komt wel goed, jongens…” zegt hij, en hij raakt Urol en Hope aan. 
 
Urol en Bohairic verschijnen meteen in de holte, en achter hen blijft Hope op zijn plek. Hij lijkt alsof hij net heeft 
ontdekt dat zijn vriendin geen meisje is.  
 
Bohairic gebaart dat hij iets opschrijft en zegt tegelijk, “Niet … weer … doen … bij … Hope…” 
 
*************************************************************************** 
 
Tlanextli hoort het vuur en weet meteen dat iemand in de val is gelopen. Hij drijft snel langs de tunnel om te kijken 
wie of wat gedood is, hongerig voor hun uitdijende levenskracht. Tot zijn grote verbazing treft hij meteen vier levende 
wezens, bijna overvol met levenskracht! Zijn eerste reactie is woede – indringers in zijn stad! Al snel verandert zijn 
woede in iets anders … hoop. Misschien kunnen deze stervelingen, die sterk genoeg zijn om de dracolisk te verslaan 
en de val te ontwijken, ook de barrière penetreren. Dan zou hij eindelijk zijn gehate vijand verslaan! Daarna zou hij 
aan de stervelingen kunnen dineren… maar deze, de eerste, is zo vol lekkere woede!  
 
Hij heeft er geen geduld voor! De sterveling moet dood! 
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*************************************************************************** 
 
De tunnel lijkt een natuurlijke spleet in de rots. Templeton vermoedt iets van een aardbeving of zo, ergens in het 
verleden. Na een aantal bochten komt hij aan in een kleine kamer. Genoeg van Sheler haar licht weerkaatst om hem 
de muren goed te kunnen zien. Ze zijn bedekt met hiërogliefen en rare tekeningen van beesten met vleermuisvleugels 
die mensen opeten. De oost muur, achter een lage boog, is een grote ijzeren plaat. 
 
“Da’s vreemd…” zegt hij, en dan staat zijn korte haar recht overeind! Voor hem verschijnt eventjes een gloeiende bal 
licht die een bliksemschicht op hem afschiet! Het balletje verdwijnt weer meteen en hij heeft geen idee waar de 
volgende aanval vandaan gaat komen. 
 
“Verdomd!” roept hij, “Een bliksem schietend balletje wat verdwijnt!” 
 
Sheler heeft haar verdediging nog meer opgekrikt en heeft een harde huid onder haar lichtharnas.  
Ze stormt de kamer in en krijgt een bliksemstraal op haar hoofd! Ze bukt en rolt uit de weg, dan kijkt omhoog. Met 
haar blindsight ziet ze een wazig gebiedje verstopt in een hoek boven de deur dat het meest op een grote zeepbel 
lijkt. Voor haar echte ogen is er simpelweg niets te zien. 
Templeton springt omhoog in de buurt van het balletje en zwaait met zijn magische schilden. Het balletje ontwijkt 
hem handig, vliegt verder langs het plafond en schiet weer met bliksem. De schouder en arm van de Genasi worden 
lelijk rood en krijgen grote blaren. De huid rookt en stoomt en hij bijt aan de rand van zijn schild tegen de pijn. 
 
Achter Sheler vliegt Tin-a-Tin naar binnen. De halfling rolt en bukt en zoekt een veilig hoekje voor zichzelf. Zij laat haar 
eigen blindsight naar voren komen en richt zich op het balletje. Templeton springt en haalt weer uit, en de twee 
halflings zien het balletje zijn mep ontwijken. Het balletje schiet ook weer terug, en laat meer blaren en brandwonden 
achter. Templeton vloekt en zeurt en blijft met zijn schilden in de lucht zwaaien. 
 
*************************************************************************** 
 
Hope heeft inmiddels een rondje buiten gelopen. De andere ingang bleek toch te donker te verkennen en hij stampt 
weer terug naar dat gekke boog. Van de kleine tunnel hoort hij Templeton vloeken en hij zucht. 
 
“Genasi krijst als een baby. Dan moet Hope regelt het even.” 
 
Hij stampt door de boog met de rare skeletten en negeert de haren die op zijn nek rechtop gaan staan. De muur van 
vuur verschijnt en komt op hem af maar hij heeft het goed getimed en stampt de holte in zonder sneller te moeten 
lopen. Hij voelt de hitte op zijn rug net voordat hij de tunnel in loopt. 
 
*************************************************************************** 
 
In de kamer springt Sheler wanhopig op en neer met haar klauwen omhoog. Templeton zwaait ook in de lucht met de 
twee magische schilden en Tin vliegt boven Templeton. Zij probeert hem op de juiste plek te krijgen dat ze ruimte 
vindt achter het stroomballetje.  
 
De Genasi is nu iets trager geworden, en rookt van meer brandwonden. De kamer ruikt naar barbecue en dan vliegen 
vier gloeiende pijltjes de kamer in. Ze stoppen in de lucht boven Templeton zijn hoofd en voor een ogenblikje is het 
lichtballetje zichtbaar als een witgloeiende bal. 
 
“Een wil o’ wisp!” zegt Bohairic. “Kwaadaardig, snel, onzichtbaar, bestendig voor bijna alle magie. Shit.” 
 
Timothy kruipt voorzichtig naar de gewonde Templeton toe en fluistert naar hem toe. 
 
“Genezing voor de Genasi! Vecht er niet tegen, Temp!” 
 
Tin blijft missen, Templeton blijft missen, Sheler blijft tekort springen, Timothy blijft healen, de wil o’ wisp blijft 
Templeton verbranden, Bohairic schiet het weer met magie en Hope zijn voetstappen weergalmen door de tunnel. 
 
“Heeft hij altijd zulke zware voeten gehad?” mompelt Tin. 
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Hope loopt naar binnen en neemt de scène in zich op. Hij volgt de blikken van de halflings en Templeton en haalt uit 
met zijn bijl over hun hoofden. 
 
Plop! De bijl snijdt de bal in tweeën.  
Klang! De bijl hakt het ijzer in. 
Kletter! Templeton laat een schild op de vloer vallen en grijpt voor een potion. 
 
*************************************************************************** 
 
Terwijl Tin Hope vertelt dat hij weer haar held is kijkt Bohairic rond.  
 
Urol kijkt voorzichtig naar binnen en komt ook de fresco’s onderzoeken. Hij gaat met Bohairic in overleg en ze kijken 
allebei bezorgd. 
 
“Weet je wat het zijn?” vraagt Tin. 
 
Bohairic knikt. “Varrangoin.” zegt hij. 
 
“En wat zijn dat?” vraagt Sheler. 
 
“Bewoners van de Abyss,” antwoordt Bohairic. “Huurlingen voor krachtiger wezens, meestal. Vreemd dat ze hier 
worden afgebeeld.” 
 
“De Mazticanen hadden verschillende vleermuis, slang en hagedis culten,” voegt Urol toe, “Misschien zijn het gewoon 
afbeeldingen van hun geloof.”  
 
“Kijk hier,” zegt Bohairic plotseling, van de andere kant van de kamer naast de ijzeren muur, “Dit is niet natuurlijk. Niet 
gesmeden, dan. Het is waarschijnlijk magisch gecreëerd.”  
 
“We moeten er doorheen, dus!” roept Urol, “Er moet iets heel waardevols zijn, waarom zou het hier zijn, anders?” 
 
Bohairic kijkt naar de rest, “Ik ben het eigenlijk met hem eens.”  
 
Tin kijkt opgelucht, “Hope krijgt ons er doorheen.” 
 
 

Deel 11: 10.09.2008: “Vicious varrangoin!” 
 
“KLANG!!!” Hope laat de muur ringen met het lemmet van zijn bijl. 
 
Terwijl Bohairic gelijk een schatting maakt van de dikte van de muur, probeert de grote Forsaker de muur te schuiven. 
Al snel zijn alle mogelijke richtingen tevergeefs uitgeprobeerd. Zelfs het gebruik van de toverwoorden van zijn 
thuisdorp helpt niet. 
 
“Sesam opent u is toch altijd het antwoord?” zegt Hope. 
“Mellon!” oppert Bohairic, maar het helpt ook niet. 
 
Tin en Sheler zoeken de muren af voor knopjes of handvaten, maar vinden niets. Wat hen wel opvalt, is dat de ijzeren 
muur binnen een gleuf in de stenen muur staat. Toch is het ijzer lang niet zo oud als de rest van deze tunnels – er is 
nog geen enkel roestplekje te zien. 
 
De halflings gaan even de grote kamer met de gebroken maquettes doorzoeken maar komen snel en teleurgesteld 
terug.  
 
“Niks! Het moet nog een trap zijn die iemand heeft geactiveerd – net als die stomme vlammenmuur. Hope zal het 
neer moeten halen!” 
 



143 

“Prima!” zegt Hope, en hij houdt zijn bijl omhoog. Het plafond is hoog genoeg om hoge verticale slagen te maken en 
hij knikt, tevreden. Voordat hij aan de slag gaat, snijdt hij in op de muur met een hoekpunt van de adamantine bijl. Het 
bijzonder sterke metaal laat een glimmende lijn achter en hij neemt de tijd om de vorm van een deur te tekenen. De 
rest van de groep zijn best onder de indruk van dit trucje en nemen een extra stapje achteruit voordat hij begint met 
beuken. 
 
“KLONG! KLANG! KLONG! KLANG!” 
 
De ijzeren muur kan zijn slagen slechts een paar minuten weerhouden, en zijn bijl blijft onbeschadigd. De grote 
Forsaker begint te zweten van de krachtinspanning maar geniet duidelijk van het effect op de muur. Een grote spleet 
vormt en wordt met elke slag langer. Als hij dichter bij de grond komt lijkt het alsof het ijzer voor de adamantine wijkt, 
en het snijdt er doorheen als een zeis door riet. 
 
Het is de groep ook wel duidelijk dat iedereen binnen een halve kilometer weet waar ze zijn. Hope maakt eerst twee 
verticale sneden voordat hij bovenaan aan het werk gaat. Hier maakt hij van beide kanten een diagonale snede en 
wanneer deze elkaar tegenkomen valt een enorme ijzeren plaat om. 
 
“KA-KLONG-LONG-LONG-long-long-long-long!” 
 
Stof waait op uit het gat in de muur en iedereen dekt zijn of haar ogen met een arm af. Seconden later kunnen ze 
weer goed zien en zes hoofden kijken om de randen van de portaal heen. 
 
“Auw! Het is heet! WAUW!” 
“Cool!” 
“Vet!” 
“Mooi kamer!” 
“Aan de kant met die schilden! WAUW!” 
“Miep!” Urol kijkt met een knie op de grond door Hope zijn benen en zijn mond hangt open. 
 
*************************************************************************** 
 
De kamer aan de andere kant van de muur lijkt verdacht op de vorige; in beide kamers is de vloer een maquette van 
een Mazticaanse stad. In de vorige kamer was deze vervallen en beschadigd maar hier is het nog steeds in goede 
staat. De lay-out en de stijl van de stad is heel anders, uit de hoeken van de kamer vloeien vier brede grachten en deze 
komen samen in een grote, centrale meer. Uit de meer stijgt een grote, stenen piramide met trappen aan deze kant. 
Machtige tempels en hoekige gebouwen staan overal op de vloer en de stenen muren zijn bedekt met afbeeldingen 
van vleermuizen, hagedissen en slangen. Midden in de rechter muur is een soort schoorsteengebied dat misschien 
nog dieper de piramide ingaat. Het plafond is erg hoog, zeker 60 voet en misschien zelfs tachtig. Niemand heeft het 
gevoel dat ze zo diep zijn gekomen in zo’n korte tijd maar het is op dit moment niet belangrijk – eerst kijken of alles 
veilig is. 
 
De groep is nu een tijdje bij elkaar en ieder kent zijn taak. Tin vliegt naar de piramide toe en Hope loopt rechts om 
mogelijke vijanden op te sporen in naastliggende kamers. Bohairic blijft eerst even wachten bij de ingang en gebruikt 
zijn gaven om magie, ondoden en kwaadaardige invloeden te detecteren. 
 
Tin zweeft een paar centimeter boven de piramide en vliegt met perfect controle een rondje.  
 
Ze roept een waarschuwing “RAAK HET …” en ziet de gezichten van de anderen.  
 
Ze gaat door in een soort harde fluistertoon, “…topje niet aan, mensen – het is niet veilig!” 
 
Urol wandelt ook naar binnen en zegt de komende tijd niets meer dan “Wauw,” keer op keer. Hij zegt tegen Bohairic 
dat het op een tekening van de Necropolis in een andere Mazticaans stadje lijkt, en Bohairic knikt. 
 
“Dat dacht ik ook, mijn kleine, harige vriend. Als er maar geen levende lijken rondlopen, komt het helemaal goed.” 
 
Hope rent naar de piramide en klimt de trap naar waar Tin vliegt,  
 
“Wat is er mis met die piramide dan, Tin?” 



144 

 
Tin kijkt hem geschrokken aan, haar gezicht goed te zien in het licht van Sheler haar harnas. De druïde was nu ook 
dichterbij gekomen. 
 
“Niets aanraken, je onhandige aap! Er zit een val … eum… ergens. Ik denk dat ik het doorheb. Even kijken…” 
 
Templeton loopt links de kamer om en inspecteert de muur. Her en der staan standbeelden van vleermuizen en 
hagedissen, en Urol maakt schetsen van ze allemaal. Op dat moment komt van de piramide een zachte “Oeps,” van 
Tin-a-Tin en dan een hels kabaal!  
De top van de piramide glijdt van Tin weg en valt van de piramide af! Een halve ton aan steen stort neer op de vloer 
met een keiharde knal en tegelijk waait een wolk zwarte stof op uit de piramide zelf. Tin verdwijnt even uit zicht in de 
wolk en alleen haar hoesten geeft aan dat ze daar nog hangt. De zwarte wolk rolt van de piramide af als een stofwolk 
uit een vulkaan. Hope en dan Sheler moeten snel achteruit stappen totdat de stof weer op de grond komt te liggen. 
Hoestend, met hun armen voor hun gezichten, kijken ze naar Tin-a-Tin. 
 
“Sorry, jongens. Het gleed een beetje uit.” 
 
*************************************************************************** 
 
Het valt weer stil in de kamer, op het hoesten van Tin-a-Tin na. De halfling vliegt weer door het ijzeren poortje om zich 
af te stoffen en de troep uit haar luchtwegen en ogen te krijgen. Templeton maakt zijn verkenning af langs de 
linkerwand en Hope springt de schoorsteen in, tien voet naar beneden. Sheler klimt de piramide en bekijkt een 
gemummificeerd lijk van wat op een priester lijkt. Haar licht reikt niet tot alle hoeken maar verlicht de kamer wel flink. 
Bohairic kijkt naar Urol zijn tekening en knikt goedkeurend. 
 
Boven Hope wordt het plotseling donker. Uit een nauwe gang aan de binnenkant van de schoorsteen glijdt een soort 
donkere wolk naar voorschijn. Het gebied heeft een goed gedefinieerde rand en is bolvormig. 
 
“Duizenden vlinders en lieveheersbeestjes!” vloekt Sheler met ongekend vitriool. 
 
Ze straalt nog licht uit maar haar klauwen zijn weg, en ook haar lagen schors en spinnenhuid. De donkere wolk 
verdwijnt weer uit zicht en laat een chaos achter zich. Wapens worden getrokken, Urol wordt door het gat in de muur 
gegooid, Tin wordt onzichtbaar, Bohairic vliegt de lucht in en Templeton springt over de piramide de schoorsteen in. 
 
Boven de twee krijgers komt het donkere gebied terug. De sfeer is duidelijk een Darkness-spreuk en wanneer het aan 
het licht van Sheler blootgesteld wordt is het tijdelijk geannuleerd. De normale donkere omstandigheden heersen 
weer en voor de twee krijgers is dit geen belemmering. Ze zien allebei een mensgrote figuur met brede 
vleermuisvleugels, een staart met een gifstekel, en scherpe klauwen. Het vliegt boven Hope en klauwt en steekt in de 
lucht, en wonden op zijn hoofd en schouders verschijnen! Voor de rest is het alsof een donkere bol over Hope zijn 
hoofd daalt en weer omhoog klimt, en een gewonde Hope achter zich laat! 
 
De Forsaker vloekt binnensmonds en veegt bloed uit zijn ogen. Hij likt zijn hand en spuugt het meteen uit!  
 
“De klootzak heeft ook gif op zijn klauwen! Hij wist dat zijn staartgif te zwak voor mij was!” 
 
De aanvaller vliegt weer uit de schoorsteen door de nauwe gang en verdwijnt uit zicht, terwijl de helden hun 
tegenaanval echt op gang krijgen. Bohairic versnelt zich met een spreuk en vliegt achter het ding aan, Hope loopt 
behoedzaam door de gang, ziet niks binnen bijlbereik, en trekt snel weer terug. Hij roept omhoog over de rand van de 
put richting de piramide, 
 
“Hoi, Sheler, hier komen met je daglicht! Hij is hier om de hoek!” 
 
Sheler denkt snel na en spreekt een spreuk uit, één die zo goed had gewerkt tegen die piraten. Van haar rug groeien 
vleugels van puur vuur en met een paar vleugelslagen vliegt de druïde de schoorsteen in. Ze vliegt door de gang en 
komt in een kamer met stenen muren aan. De vloer wordt grotendeels ingenomen door een brede stenen schijf, drie 
voet dik en twintig breed. Ze herkent de schijf als een Mazticaans kalender en vliegt dieper de kamer in. In de lucht 
hangt een donkere sfeer en aan de achterwand ziet ze een gang. De gang wordt bewaakt door twee standbeelden met 
enorme hoofdtooien en vreemde, oeroude harnassen. De hoofdtooien lijken niets meer dan een stapel 
vleermuisvleugels en slangen, en de beelden hebben ook grote stenen knotsen beet.  
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Ze vliegt snel onder het donkere gebied heen, waar haar daglicht niet binnenkomt, en kijkt bij de standbeelden van 
een veilige hoogte. Achter ze is een korte gang die bij een donkere put uitkomt. 
De put is in een ronde kamer met tientallen skeletten in nissen opgebaard. Meer ziet ze niet, want het beest in de 
zwarte wolk doet haar spreuken teniet.  
 
De vleugels ontrafelen, haar harnas smelt weg, en het licht gaat uit… 
 
Sheler valt zeker twintig voet naar beneden en ook al doet ze haar best om de klap op te vangen doet het toch wel 
pijn. Ze landt op de stenen vloer in het pikkedonker, en ziet een rood licht op haar af komen. Ze kan niet eens opstaan 
voordat een verzengend bolletje vuur op haar inslaat. Ze rolt met de slag mee en dooft de vlammen onder haar 
haastig. Nog nooit was ze zo snel zo zwaar toegetakeld – had ze iets mis gedaan? Was Shaundakul boos omdat ze dat 
meisje had bedreigd? Was dit een lesje in relatieve krachten? Of was het gewoon een gemeen beestje, het volgende 
op hun lijst? 
 
Bohairic vliegt de kamer in en moet heel dicht bij komen om de vijand te zien. Hij spreekt snel een spreuk uit om 
erachter te komen wat voor immuniteiten het beest heeft, en dat valt tegen – immuun voor vuur, koud, elektriciteit, 
en zuurbestendig, bijna immuun voor normale wapens, en met een ingeboren weerstand voor alle magie. Hij neemt 
een groot risico en vliegt dichterbij om een de duisternis teniet te doen en voelt een schildspreuk dat hem tegen 
probeert te houden. Met de spreuk die hij in gedachte kan hij niet meer zeker zijn dat de duisternis weggaat. Hij denkt 
snel na en haalt een rol uit zijn mouw. Nog steeds binnen bereik van het beest, dat hij alleen als een zwart-wit vorm 
waarneemt, opent hij snel de rol. Met een paar woorden laat hij de magie los, en de resultaten zijn verbluffend! 
 
De schildspreuk valt weg en de duisternis ook. Het lichtje op Bohairic zijn schouder onthult, voor heel even, zes van de 
beesten! Vijf vormen verdwijnen en er blijft slechts één gemene, duivelse vorm over, met veel 
vleermuiseigenschappen. Een varrangoin zoals op de muurtekeningen! De varrangoin sist in woede en zijn 
bewegingen worden langzamer, zijn huid minder korstig. Al zijn voorbereiden vallen in één seconde weg en hij is er 
niet blij mee! 
 
Voordat hij kan reageren, verschijnt Tin-a-Tin uit het niets achter zijn schouder. Ze wordt zichtbaar tijdens een aanval 
en de varrangoin kan niet snel genoeg wegkomen. Hij krijgt een vlijmscherpe dolk in zijn schouder en een onthutste 
blik op zijn grijs gezicht. Hij vliegt recht omhoog en Tin kan haar dolk net op tijd uittrekken. Ze pakt wel de kans om 
tegen zijn langsvliegende benen in te steken, maar het komt niet door zijn duivelssterke huid heen. 
 
“Hij heeft in ieder geval geen Dispels meer!” roept de kleine spellthief. 
 
De varrangoin maakt een halve salto in de lucht en laat zijn benen hem afremmen tegen het plafond. Ondersteboven 
goochelt hij een bal vuur tussen zijn handen. De felle gloed van de vuurbal in de duisternis bij het plafond belicht zijn 
hoofd en schouders. Hij lijkt precies op een tekening van een duivel uit de verhalen. Hij schiet de vuurbal naar 
beneden, waar het ontploft met een harde knal en een snel uitdijende vlammenzee! Iedereen probeert dekking te 
zoeken en in dat moment schopt hij zich weer van het plafond af en vliegt hij naar de piramidekamer toe.  
 
Sheler concentreert door de vlammen en de pijn, en schiet twee van die houten speren op hem af. De eerste 
doorboort een vleugel en hij wiebelt in de lucht, corrigeert en vliegt snel door. De tweede is meteen iets te hoog en 
kaatst tegen de muur af.  
 
** 
 
“Kijk uit!” roept Templeton, die de muur aan het klimmen is. Hij hangt al twintig voet van de grond af en klimt 
razendsnel. De elementale kracht van zijn Genasi bloed helpt hem de muur te klimmen; zijn vingers bijten in de steen 
als een rivier haar weg door de rotsen eet. De varrangoin passeert hem op hoge snelheid maar hij kan het niet 
weerhouden of aanvallen – hij heeft al zijn ledematen nodig om aan de muur vast te klemmen! Hij zoekt snel goede 
plekken voor zijn handen en trekt zijn benen omhoog, voeten tegen de muur. 
 
In de kalenderkamer zijn de vlammen weer gedoofd. Bohairic, nog steeds magisch gehaast, tovert een schild voor 
zichzelf met een woord en een cirkelbeweging van zijn linkerhand. Daarna volgt een “POEF” en hij verdwijnt in een 
blauw rookwolkje. Alleen een lichtje blijft in de lucht hangen, op de plek waar zijn schouder was. 
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De lichtbron vliegt de kamer uit en hangt in de lucht naast de varrangoin. Bohairic bestudeert het beest en probeert 
iets nuttigs te herinneren. Ze komen uit het Abyss, ze vechten in duivelse legers tegen goede legers zoals die van… 
 
“Iedereen!” roept een stem uit het niets, “Blijf dit herhalen in je hoofd! Koningin Marwel en Gwynharyf sta me bij! 
Koningin Marwel en Gwynharyf sta me bij! Koningin Marwel en Gwynharyf sta me bij!” 
 
Marwel, de koningin van de eladrin, Vrouwe van het Sterrenhof in Arborea is een bekende vijand van de 
Abyssbewoners, en haar rechterhand, Gwynharyf had zelf een kerk in Sasserine. Door het tekstje steeds te herhalen 
voelt iedereen minder opgejaagd en lijkt de duisternis iets minder diep.  
 
De varrangoin vliegt een paar voet van Bohairic weg en opent zijn mond. De tovenaar ziet vlammen binnen en voelt 
de temperatuur stijgen. Net voordat de varrangoin vuur spuugt komt Templeton van rechts. De Genasi springt, met 
behulp van de volle kracht van zijn ring en laarzen, een afstand van bijna vijftien meter. Hij komt met uitgereikte 
armen aan, pakt de vleugels van de varrangoin vast, en vliegt over het beest heen. Zijn schilden heeft hij op zijn 
ellebogen hangen en hij drukt de punten in de duivel terwijl hij er overheen vliegt. De magische punten laten sporen 
achter in de huid van het beest en de varrangoin wordt naar achteren geslingerd wanneer Templeton verder vliegt. 
Met een bijna komisch blik van verrassing op het grijze gezicht maakt het een soort rondje in de lucht om de dalende 
Genasi heen. Templeton laat de varrangoin los na een driekwartcirkel en stuurt het naar de grond. Het keldert met 
een schreeuw, vol tien meter naar beneden, en stort neer op een stenen maquette van een tempel. Gewond, de 
varrangoin schreeuwt in pijn en woede! 
In de lucht hangt Templeton in de handen van een weer zichtbare Bohairic. Hij kijkt naar beneden, rukt zijn armen vrij, 
en valt naar beneden. Hij landt met zijn voeten op het hoofd en de heupen van de varrangoin en een KRAK weergalmt 
door de zaal! De Genasi half rolt, half strompelt tot zijn voeten en hij loopt nu een beetje mank. 
 
Hope komt weer te voorschijn, een beetje geïrriteerd. Hij heeft niets aan vliegende beesten in het donker. Hij ziet de 
varrangoin neerstorten en snelt naar de muur van het afstapje. Drie meter moet wel te klimmen zijn, eenhandig, 
toch? Met zijn bijl in zijn linkerhand krijgt hij rechts een goede greep op de steen. Hij vindt een plek voor zijn voeten 
maar het wordt niets. Hij staat weer op en hakt in de steen boven zijn hoofd. De adamantine bijt diep, hij pakt het 
handvat met beide handen vast, en begint te klimmen. Achter hem komen Timothy en Sheler de hoek om. 
 
Tin kijkt uit over de rand van dezelfde muur en probeert een spreuk op de varrangoin, tevergeefs. De magie vloeit 
over het heen en spoelt weg in het niets. Het beest kijkt naar Tin, naar Bohairic in de lucht, en naar Templeton op zijn 
knieën naast hem. Hij berekent snel afstanden en laat weer een vuurbal los! De vlammen vullen de 
schoorsteenachtige ruimte en bijna de helft van de maquettekamer. Timothy zakt geluidloos in elkaar, zijn front 
zwartgeblakerd. Sheler vecht tegen de pijn en hitte en blijft met moeite rechtop staan. Hope weet het ergste te 
vermijden en zijn eigen, interne kracht beschermt hem van de rest. De varrangoin komt weer tot zijn voeten en geniet 
in de vlammen om hem heen. Templeton rolt met de eerste vuurgolf uit de weg en vermijdt een boel ellende achter 
een maquette. Ook hij komt weer op zijn voeten en hij hinkelt op de varrangoin af. 
 
Bohairic richt het lichtje op zijn schouder op het gezicht van de varrangoin en doet het knipperen. De ogen van de 
duivel kunnen zich niet zo snel aanpassen aan verschillende lichtomstandigheden en dat geeft de groep een extra 
voordeel. In stroboscopische flitsen gaat het gevecht door. 
 
Flits.  
 
De varrangoin spreidt zijn vleugels en schreeuwt uitdagend. 
 
Flits. 
 
Hope bereikt de vloer van de kamer en haalt zijn bijl uit de steen. 
 
Flits. 
 
Templeton hinkelt om de kleine, stenen gebouwen heen en nadert het beest. 
 
Flits. 
 
De varrangoin springt de lucht in en een derde vuurbal groeit tussen zijn handen. 
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Flits.  
 
Hope haalt zijn bijl in een brede boog boven zijn hoofd en het zinkt diep in de borst van de varrangoin. 
 
Flits. 
 
De varrangoin stort neer met een natte klap tegen de grote piramide, vijf meter van Hope af. 
 
********************************************************* 
 
Bohairic laat het licht weer aanblijven en de groep mag de schade aanschouwen. Twee van de eeuwenoude 
maquettes zijn kapot, de piramide is opengebroken en het topje ligt aan diggelen ernaast, Timothy is zwaar verbrand 
en er is iets ernstigs aan de hand met Tin-a-Tin. 

Deel 12: 24.09.2008: “Urol? Oerol!” 
 
Twee seconden eerder vloog Tin-a-Tin rondjes in de lucht om de zege te vieren. Toen zakte ze in elkaar en daarna 
dwarrelde ze naar beneden aan de restjes van haar spreuk.  
 
Sheler doet wat ze kan voor Timothy en springt naar Tin-a-Tin toe. Toen de spellthief landde kwam er een stoffige 
wolk van haar af, en dat zint de druïde echt niet! Ze haalt haar and terug voordat ze de spellthief aanraakt en stuurt de 
anderen weg met een vlug gebaar.  
 
“Bohairic,” zegt ze, “mag ik hier wat licht?” 
 
De tovenaar vliegt naar beneden en hangt boven de halflings. Hij zet met een woord het lampje van Tin-a-Tin aan, die 
bij haar schouder hangt. Sheler schudt haar hoofd, 
 
“Af en toe snap ik wel de behoefte om te vloeken, het is gewoon een uiting van extreem verrassing en … onmacht. 
Toch kies ik er liever voor om mijn woorden niet zinloos te verspillen. In plaats daarvan zal ik eerst nadenken en 
daarna pas mijn oordeel en advies uiten.” 
 
“Heilig boontje!” zegt Hope, “Je hebt nog niks bijgedragen aan de situatie met je vijf minuten gelul. Ik had net zo 
nuttig kunnen zijn met één woord. Zoals…” 
 
“Dankjewel, Hope! En als je blijft aan je gezicht pulken, zal het nooit genezen. Zoek anders even wat water en een 
doekje.” 
 
De druïde gaat op haar knieën naast Tin-a-Tin en, na een kort gebed, begint ze haar kompaan te onderzoeken. De 
conclusie is haar snel duidelijk; grijs, droog, schilferige huid, lijkengeur, verschrompelde ledematen…  
 
“Mummy Rot!” 
 
“Tin is een mummy?” Templeton zet zijn schilden schrap en richt de punten op de halflings, 
 
“Wat heeft ze nodig? Healing?” 
 
“Ik heb een drankje om haar te restaureren…” zegt Bohairic, die naar beneden was gezakt. 
 
“Nee,” zegt Sheler, “Het is een ziekte, en een vloek. De vloek moet eerst verbroken worden, anders wordt ze alleen 
met de dag zieker. Misschien kan Timothy zoiets morgen aan. We kunnen waarschijnlijk allemaal wat rust gebruiken.”  
 
“Wat zei je? Rust? Hoe zo, rust?” Hope heeft iets van het gesprek opgepikt en is er niet mee eens, “Heb jij iets? Ik heb 
niks! Kom maar op! Ondoden? Kom maar op met je lelijke, grijze hasses! KOM MAAR OP!”  
 
Zijn stem weergalmt door de kamer maar maakt gelukkig geen ondoden wakker. Voor de zekerheid controleren 
Templeton en Bohairic het gebeid nog eens. 
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Sheler gaat aan de slag met een stokje vol geneesspreukjes en Tin-a-Tin staat al snel weer op. Ze is nog steeds bleek, 
met schilferig huid, en voelt zwak en ziek. Toch laat ze dat haar niet weerhouden. Ze pakt het toverstokje van Sheler 
en gaat op zoek naar meer gewonden. 
 
“Kijk jij maar bij Timothy. Ik red me wel.” 
 
De anderen die gewond zijn worstelen met het hebben van een mummyachtige Tin-a-Tin in de buurt, maar zolang ze 
op stokafstand blijft durven ze het aan. Na meer dan de helft van de lading van het stokje te hebben gebruikt is 
iedereen opgeknapt. Bohairic gaat terug naar het lijk in de piramide die Tin-a-Tin had opengebroken en probeert met 
een onzichtbaar hulpje en met een spookachtige hand de ketting los te krijgen, tevergeefs. Het wil niet om de schedel 
heen en het lijk zelf is te zwaar voor het hulpje. Hope kijkt geamuseerd toe, loopt naar boven, en slaat de schedel van 
het lijk kapot.  
 
“Alsjeblieft. Al het gezeik met spreukjes en zo – gewoon meppen!” 
 
Hij loopt weer naar beneden en haalt Templeton op. De twee krijgers gaan terug naar de kamer met de grote steen. 
Tin-a-Tin vliegt naar Bohairic toe en de tovenaar schrikt! 
 
“Niet zo dichtbij, jij – je bent wel besmettelijk hoor!” 
 
“Rustig aan, Bo,” zegt Tin, “Ik vlieg als een kolibrie!” 
 
Ze duikt naar beneden en komt omhoog met een gouden ketting in de handen. Ze blaast erop en vliegt een meter 
hoger om uit het stofwolkje te komen. Edelstenen glimmen in de lichten van haar en van Bohairic, 
 
“Mooi ding. Hebben!” 
 
De ketting verdwijnt in haar rugzak en ze vliegt achter de jongens aan. Bohairic vliegt achter haar aan, en laat Urol 
alleen in de maquettekamer, waar hij al kwijlend tekeningen maakt van alles om hem heen. 
 
********************************************************* 
 
Templeton en Hope zetten al hun kracht in om de kalendersteen om te gooien, maar het lijkt alsof het deel uitmaakt 
van de vloer. Het draait ook niet en ze geven het op, boos. Beide geven de stenen schijf een schop en ze kijken elkaar 
aan. Een suggestie van een glimlach is heel even zichtbaar op beide stoffige gezichten en dan zijn ze weer op hun 
hoede. 
 
Sheler heeft Timothy aan de praat gekregen en de twee discussiëren over Tin-a-Tin haar conditie. Timothy houdt vol 
dat hij de volgende ochtend in staat zal zijn om het te genezen,  
 
“Mits Shaundakul Tin lief vindt dan.” 
 
Tin haar oren jeuken en ze weet dat iemand het over haar heeft. Toch vindt ze het interessanter om in de lucht te 
hangen, omringd door lijken, met een honderd voet put onder haar zwevende voeten. Bohairic hangt naast haar en 
maakt aantekeningen over wat ze hier zien. 
 
Achter twee grote standbeelden van Mazticaanse krijgers met enorme, enge hoofdtooien is een put. De muren van de 
put bestaan uit tientallen nissen, met in elk nis een lijk.  
 
“De lijken zijn gewoon lijken,” mompelt Bohairic, “opgebaarde priesters waarschijnlijk. Die standbeelden bewaken de 
lijken en hun hoofdtooien geven aan dat ze heilige bewakers zijn, aanbidders van Camazotz. De krioelende slangen, 
hagedissen en vleermuizen zijn onmiskenbaar.”  
 
“Dankjewel juf B,” zegt Tin, “Maar dit vind ik veel interessanter.” 
 
Ze wijst naar een glimmend beeldje dat in de borstkas van een lijk is gelegd. Het moet wel van goud zijn, want de 
ribben van het lijk zijn afgebroken en het beeldje ligt op de brokstukken. 
 
Tin concentreert even, “Jep. Magisch. Hebben dus!” 
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“Wacht even!” zegt Bohairic, “Kijk het even aan! Er ligt geen stof op het beeldje. Het ligt hier net. Die standbeelden 
waren ook magisch, maar nu niet meer. Die ijzeren muur was ook nieuw. Ik weet niet wat er hier aan de hand is, maar 
er klopt iets niet. Het is allemaal heel toevallig.” 
 
“Ja, en morgen kan ik dood zijn als Timothy niet in staat is …” Tin haar stem valt weg, “Ik wil nu een groot stukje goud 
in handen hebben.” 
 
De spellthief vliegt heen en weer en draait het beeldje in haar handen. 
 
“Best zwaar, volgens mij is het wel massief goud.” 
 
Ze concentreert weer, tegelijk met Bohairic, en ze kijken elkaar recht in de ogen. 
 
“Een sleutel?” 
 
********************************************************* 
 
Templeton springt weer naar de maquettekamer waar Urol aan het tekenen is. 
 
“Urol, ik snap het niet. Wat maakt dit anders dan al die andere ruïnes hier in de buurt?” 
 
De gnoom kijkt van zijn tekening omhoog. Het ziet er fantastisch uit, en hij heeft de piramide getekend zoals het was 
voordat Tin het aan had geraakt.  
 
“Niemand is hier geweest! Dat is het verschil!” 
 
“Ja, maar als niemand ooit hier is geweest, had je net zo goed op het schip kunnen blijven, en met een cocktail naast 
je zo’n piramide tekenen. Wie zou kunnen zeggen dat het anders is hier? En doen ze dat, zeg je dat je bij een andere, 
nog steeds door niemand behalve jou ontdekte ruïne was.” 
 
“NEE! Jij snapt het niet!” 
 
“Ja, hallo? Dat zei ik net.” 
 
De Genasi wandelt weer weg en laat een gefrustreerde Urol achter. Plotseling stopt hij,  
 
“O ja, Urol, je hebt waarschijnlijk helemaal niks meegekregen van wat er net gebeurd is en ik heb niet zo veel zin in het 
allemaal uit te leggen. Ik zeg één ding - raak Tin niet aan.” 
 
********************************************************* 
 
Met iedereen tevreden dat er niets meer te vinden is, lopen ze terug naar de ingang. Bohairic schampert even terug 
om de piramide te inspecteren voor magische tekens. Inderdaad is er een tekstje dat alleen zichtbaar is met magie. 
Het geeft aan dat het lijk een priester is van Camazotz, die Tloquatcha heette. Tevreden haalt hij de anderen in bij de 
andere maquettekamer en samen rennen ze vóór de vuurmuur naar de trap toe. Onder de boog krijgt iedereen een 
slecht voorgevoel. 
 
“Ik hoop dat er geen vloek ligt op dit plekje,” zegt Urol, “We hebben wél de rust van een priester vestoord.” 
 
“Maak je geen zorgen,” zegt Hope, “Het moet eerst door ons voordat het jouw modderige huid beschadigt.” 
 
********************************************************* 
 
De middaghitte komt extra hard aan na een tijdje in de koele ondergrondse tempel. De groep lopen door de motregen 
langs de andere ingang. 
 
“We gaan toch nog niet weg,” zegt Hope, “Ik heb nog hartstikke veel energie, man.” 
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Tin haalt haar schouder op, “En het kan niet veel erge worden voor mij – ik ga morgenochtend dood. Misschien ligt er 
wat geld.” 
 
Met het G-woord is Templeton ook om en de democratische groep maakt zich klaar om de boel te verkennen. Tin en 
Bohairic gaan met gloeilampen de tunnel in, en Urol kiest om buiten te blijven. Hij heeft een bijzondere duizendpoot 
gevonden en laat het over zijn arm rennen. Templeton loopt achter de andere twee aan, al aarzelend of hij een arm 
vrij moet houden om zijn ogen af te dekken. 
 
Van binnen komt Bohairic zijn stem, “Tin! Niet zo dichtbij, alsjeblieft.” 
 
Tin heeft een pijl klaar om te werpen, Templeton een schild klaar om te meppen, en Bohairic laat vonken tussen zijn 
vingers schieten. Hope zet zijn bijl op zijn schouder en loopt achter ze aan naar binnen. Tin en Bohairic stoppen bij een 
T-splitsing waar links een enorm standbeeld te zien is. Rechts is er een lage put en Templeton en Hope maken een 
cirkel om dit heen. 
 
Het standbeeld is zeker twintig voet lang, in de vorm van een man en bedekt in weggerote huiden. Zijn mond is groot 
genoeg om Tin naar binnen te laten klimmen, en dat doet ze ook. 
 
“Niks te zien hier,” zegt de spellthief. 
 
“Daar ook niks,” zegt Hope, “En ik zal je één ding vertellen…”  
De rest van zijn toespraak roept hij hard genoeg dat Urol, Sheler en Timothy hem buiten goed kunnen horen,  
“Het is hier verrekte saai en ik ben het zat met alle historische shit!”  
Hij loopt weer naar buiten. 
 
“Laten we nog even naar binnen kijken,” zegt Bohairic, en hij laat zich een meter omhoog vliegen. Zwevend over de 
grond vliegt hij naar de put toe, waar hij een kijkje neemt naar binnen. 
 
********************************************************* 
 
Voor sommigen is het dagen voordat hun herinneringen weer in orde en op volgorde zijn. Hoe meer ervaring iemand 
met magie en hogere sferen heeft, hoe makkelijker dit wordt. Bohairic en Sheler leggen keer op keer uit wat er is 
gebeurd, en uiteindelijk moeten de rest dit accepteren.  
 
Bohairic kijkt over het randje en de lucht vult met een kakofonische gebrabbel! Duizenden stemmen tegelijk, op een 
toon dat recht door je hoofd boort, en steeds lijkt het dat nog een paar secondes concentratie een epifanie zal bieden. 
Bohairic komt er net op tijd achter en houdt op met het proberen er fatsoenlijke zinnen van te maken. De lucht 
explodeert met een witte flits en een alchemisch lucht doe hem hoesten. Zijn ogen geven het op en hij is dankbaar dat 
ze vandaag een basilisk moesten vechten; de blindsight werkt nog steeds! 
 
Templeton heeft hij zijn ogen al dicht om beter aan de stemmen te concentreren, anders was hij nu ook blind! Hij 
meent stemmen te horen die een snaar raken diep van binnen, stemmen uit de elementale plane van water, die hem 
geheimen zullen vertellen als hij nog even luistert. Hij blijft stokstil, gierig voor deze openbaringen, met zijn mond 
open en zijn ogen leeg. Kwijl druppelt van zijn onderlip en zijn schilden hangen los bij zijn heupen.   
 
Tin-a-Tin hoort ook stemmen, stemmen van spellthieves die hun leukste, interessantste schatten niet hebben 
verkocht. Wil ze weten waar ze verstopt zijn? Wil ze weten hoe je twee spreuken tegelijk kunt jatten uit het hoofd van 
een tovenaar? Tussen de interessantste openbaringen door is er veel ruis, veel die ze niet kunt snappen, maar nog 
even en dan weet ze alles… 
 
Hope, bij de ingang, hoort stemmen uit zijn verre verleden, stemmen die zijn bloed doen koken. Honderden orcs 
roepen leuzen tegen hun vijanden, en vallen aan! Overal kreten van woede en pijn, geluiden van bijl op schild, van 
zwaard op zwaard, van hamer op schedel. De geur van het slagveld omhelst hem, en voor hem staat een sjamaan van 
de vijand. Zijn overgrootvader schreeuwt in zijn oor om sneller te zijn dan de vuurbal van die sjamaan en Hope rent 
naar op zijn vijand af. 
 
Sheler en Timothy kijken om zich heen. Hope staat stokstil te schuimbekken, Urol kijkt om zich heen alsof hij 
verdwaald is, en van binnen komen de meest vreselijke geluiden. Ze lopen voorzichtig de tunnel in. 
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********************************************************* 
 
Bohairic ziet het in zwart-wit, een vloeibaar iets, bedekt in ogen en monden die naar de oppervlakte komen en weer 
verdwijnen in het slijm. Het sijpelt over de randen van de put en rekt zich omhoog uit als een soort muur van monden, 
tussen Bohairic en Templeton in. De tovenaar aarzelt geen seconde en roept bliksem op in de lucht voor hem. Ogen 
en vlees schrikken terug van de aanval en hij ruikt ozon, bleek en … worst.  
 
Templeton heeft bijna zijn antwoorden wanneer de stemmen veranderen. Hij is stom, hij is waardeloos, hij is niets! Hij 
verdient geen antwoorden, hij krijgt ze nooit! Wat hij al had is hij kwijt en hij krijgt het ook nooit terug, hij krijgt niks, 
want diegene naast hem heeft het van hem afgepakt! Hij opent zijn ogen en ziet de dief, een rare verzameling van 
monden en oogjes, die kakelt en piept in zijn gezicht. Woede vult hem weer en hij steekt de dief neer! 
 
Hope rent over het plein en zijn bijl komt overeind. In de verte gilt iemand in common, “NEEEEEEEEEE!!!!!!” maar hij 
negeert het. De bijl komt neer en hij haalt het links en razendsnel weer rechts. Stukken goblin vallen op de grond en 
hij zoekt zijn volgende slachtoffer. In zijn oren moedigt zijn stam hem aan… 
 
Bohairic zoekt in zijn encyclopedisch geheugen voor antwoorden. Dit kan alleen een Gibbering Mouther zijn, een 
aberration van diep in de aarde. Hij gebruikt een simpele spreuk om geluiden op een contratoon van het gebrabbel 
van het beest te uiten, en het lijkt te helpen. 
 
Templeton komt weer bij kennis maar het beest merkt er niks van! Het probeert met een zestaal monden de Genasi te 
bijten en elk aanval wordt afgeweerd door deftig gepositioneerde schilden. Het schreeuwt met frustratie! 
 
Timothy zijn keel brandt van het gillen. Hij had net Hope gezien toen hij op Urol afstormde en de gnoom in stukken 
had gehakt. Zo veel bloed uit zo’n klein mannetje! Hij rent terug en probeert de magie van Hope af te halen. Sheler 
aarzelt tussen wat er voor en achter haar allemaal gebeurt. Het geschreeuw van de put krijgt haar aandacht en ze rent 
verder. Het beest van de put vult haar met walging en ze gebruikt haar sterkste spreuk. 
 
Een rood gloed verschijnt boven de put en vlammetjes spelen op het plafond. Met een geluid als een stormwind 
tussen de bomen in stroomt vuur van het plafond de put in! Sheler schreeuwt mee met de elementale ravage en haar 
wit gewaad gloeit ook rood in het vuurlicht. De hele kamer schittert rood en oranje terwijl de vlammen naar beneden 
gieten, en wanneer ze stoppen is alleen het gil van Sheler nog te horen. Ze stopt, plotseling zelfbewust, en kijkt naar 
de verwoesting ze heeft verricht. De stenen van de putwanden zijn aan de binnenkant schoon en donkerrood van de 
hitte. Buiten de put, voor Templeton, liggen stukken van het beest. Deze krimpen in elkaar, worden vloeibaar, en 
vormen een plas op het warme zand, waar ze langzaam intrekken. Het is nog te heet om lang naar binnen te kijken, 
maar tussen verbrandde stukken bot heen glimt er iets. 
 
“Urol!” 
 
Sheler draait zich om en rent voor de ingang. Ze springt over een gewonde Timothy, die een pijl uit zijn been trekt 
terwijl Tin-a-Tin verbaasd naar hem kijkt. Hij laat haar niet te dichtbij komen. 
 
De rest van de groep komen naar buiten en treffen een bloederige scene aan. Urol is er… niet meer. De kleine druïde 
ligt letterlijk in stukken over het plein verspreid, gevierendeeld, zelf door zijn hoofd heen. Hope zit op zijn hurken, 
helemaal onder het bloed, en knaagt schuimbekkend aan zijn bijlsteel. Bloed stroomt van zijn mondhoeken en hij 
staart door de groep heen. Hij laat de bijl vallen, staat duizelig op, en herkent plotseling weer waar hij staat. Zijn mond 
houdt op met bloeden en vormt onmiddellijk korsten. 
 
“Wat? Wat is er? Fuck!” 
 
“Allemachtig!” Een grijze, vliegende Tin-a-Tin arriveert met Timothy achter haar. 
“Hope! Wat heb je gedaan?” 
 
“Ik? Niks! Ik bedoel, … ik weet het niet.” 
 
De groep staan om de plek des onheils in. Aan beide kanten van Tin-a-Tin is er een meter ruimte. 
Hope is weer zichzelf als hij er over praat, zo lang hij niet naar het lijk kijk. 
 
“Tja, dat zijn de consequenties als je een adventurer wil zijn. Hij had beter kunnen blijven tekenen.”  
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“TEKENEN?” Sheler gelooft haar oren niet, 
 
“Kijk achter je, Hope, en vertel mij weer iets over consequenties alsof het grappig is. Hij is dood! Dood!” 
 
“Ik weet dat hij dood is! Denk je dat ik het niet weet? Kijk naar mijn verdomde bijl, kijk naar mij! Ik sta hier helemaal 
onder het bloed. Zijn bloed! En ja, hij had hier misschien niet moeten zijn, maar dat wou die wel. En nu hebben we dit. 
Hoe je het keert of wendt, Sheler, hij is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Lirith. Die jongen die ons hielp in 
de stad. En Kora, verdomme. Dit is ons lot. De dood loopt ons elke dag achterna en hopelijk, hopelijk, haalt hij ons 
vandaag niet in. Kijk hoe ver we zijn gekomen! We zijn bijna aan de andere kant van de wereld meid, en … Wij. Zijn. 
Nog. Heel. Zo ja, hij had moeten gaan poepen. Hij had een tikkie naar links moeten staan. Hij had beter niks gezegd 
over mijn kapsel. Wil je meer? Wat wil je van mij? Ik kan hem niet terug brengen. Nou, laat me met rust. Ik moet de 
zee in.” 
 
Hope spuugt op de grond en loopt richting de bomen, zijn bijl over zijn schouder, nog steeds nat van Urol zijn bloed. 
 
“HOPE!” roept Sheler, bleek, “Ik kan hem misschien terugbrengen.” 
 
********************************************************* 
 
Bohairic en Tin-a-Tin onderzoeken de put en vinden een aantal interessante voorwerpen tussen de botten van de 
slachtoffers van de Mouther in. Een aantal edelstenen, wat muntgeld, en een magische dolk. 
 
Hope neemt de taak op zichzelf om Urol op te ruimen, en hij plaatst de stukken in een zak die Sheler heeft gemaakt 
van palmboombladeren.  
 
“We kunnen eerlijk zeggen dat het door een monster komt,” zegt Tin-a-Tin. 
Gelaten lopen ze naar het strand. Tin voelt zich niet zo goed maar niemand wil haar aanraken, laat staan dragen. 
 
“Morgen zorgt Timothy dat het weer goed met je komt, Tin. Hé, Timothy? Dat met het pijltje neem je haar vast niet 
kwalijk?” 
 
Zelfs de beste pogingen van Templeton kunnen de groep niet opvrolijken, en ze lopen de rest van de weg in stilte. 
 
********************************************************* 
 
Ze klimmen in het bootje en roeien terug naar de Wyvern, die tussen twee van de stenen pilaren geankerd ligt. Tin-a-
Tin zit in de boeg en kijk voor zich uit.  
 
“Meestal zou ik uitkijken naar een bord eten, maar ik heb helemaal geen trek. Gewoon rusten en beter worden. Het 
komt wel goed, toch? Ik ga niet … dood?” 
 
Sheler kijkt bezorgd maar het is Bohairic die antwoordt, “De kans is hoog dat je morgenochtend weer fit bent. Zo niet, 
dan de ochtend daarop zeker. Met 48 uren kunnen Sheler, Timothy en ik zo veel bedacht en gemaakt hebben dat je 
zeg maar 95% kans hebt om helemaal fit te worden.” 
 
“Het probleem is die vloek, Tin,” voegt Sheler toe, “Als het alleen een ziekte was zou het een fluitje van een cent zijn 
voor ons.” 
 
Tin valt weer stil en grijpt vast aan het dolboord.  
 
Het boot nadert de Wyvern en Templeton roept om een ladder. Amella komt naar de railing en klemt gelijk haar hand 
over haar mond.  
 
“Wat is dat? Wat voor beest hebben jullie meegenomen? En waar zijn Urol en … Tin-a-Tin? Is dat…? Bane en Beshaba 
blijf van boord! En jullie komen ook niet aan boord met zo een … hoe haal je het in je hoofd? Bohairic? Sheler? Ik had 
meer van jullie verwacht! Hoe durf je zoiets naar mijn schip te brengen? Je weet wat de wet is op zee! Ziektes, ik 
neem aan dat het een ziekte is en geen ondode of zo, ziektes aan boord zijn erg. Je kunt geen kant op, je schrijft de 
hele bemanning het doodvonnis! Laat staan hoe ze eruit ziet! Jullie kunnen van alles aan – regel dit en kom dan maar 
terug!” 
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Ze draait zich om en loopt terug naar het wiel. Ze ziet een paar mensen dat de groep willen aankijken, en pakt ze gelijk 
aan, “Jullie! Weg van de kant! Nu!”  
 
Hoofden verdwijnen van de kant en de groep kijkt elkaar aan. Niemand heeft zin in ruzie en ze keren het bootje van 
het schip weg. Ze roeien verder naar de Nachthaai. Ze roepen naar boven dat ze aan boord komen en raden de 
bemanning aan om weg te gaan. Een hoofd kijkt over de kant, vloekt en verdwijnt. Aan de andere kant van het schip 
valt een boot in het water met een doffe plons, en Templeton springt aan boord. Hij laat een ladder zakken en de 
groep klimmen aan boord het lege schip. 
 
Tin-a-Tin kan niet slapen en blijft de hele nacht met haar nieuwe dolk spelen. Ze gooit het in de mast en het verschijnt 
weer in haar hand een paar seconden later. Ook dit kan haar niet opvrolijken en uiteindelijk valt ze in een onrustige 
slaap op dek. 
 
De volgende ochtend treffen Sheler, Timothy en Bohairic haar bibberend lijf op dek aan en ze wordt weer wakker. Ze 
kreunt met de pijn maar voelt niet erger dan voordat ze in slaap viel, alleen erg moe. Bohairic tekent runes om haar 
heen en Timothy begint te bidden. Hij zwaait met zijn heilige symbool en raakt haar hoofd zenuwachtig aan. Tin voelt 
niet anders en Timothy zweet.  
 
“Ja, Tin, het werkt niet als ik een handschoen aan heb.” 
 
Hij begint gelijk een tweede gebed, en raakt haar weer aan. De grijze huid verandert gelijk in een normale kleur, 
misschien een tikje bleker dan normaal. Tin pinkt een traan weg en komt erachter dat ze haar adem inhield. Ze laat 
het weer uit en ademt de ochtendlucht in. 
 
“Dankjewel, Timothy! Als ik ooit iets voor jou kan doen…” 
 
“Probeer me niet weer neer te steken en het is goed, Tin. En bid dat ik nu niet ziek wordt!” 
 
********************************************************* 
 
Er rest alleen Urol. Sheler heeft de hele nacht tegen Shaundakul gepraat en hij heeft haar een krachtige spreuk laten 
gebruiken. Ze mag Urol zijn ziel opzoeken en het terugbrengen in een nieuw lijf. 
 
Het ritueel duurt slechts tien minuten, maar Sheler neemt de tijd om alles goed te doen.  
 
“Op zich kan hij terugkomen als gnoom, maar hij kan ook een man of een elf worden. Of iets anders – het ligt aan 
Shaundakul zelf, en zijn eigen ziel maakt ook een keuze die meetelt. We zien het wel. Misschien wil hij ook dood 
blijven.” 
 
Ze legt het bladeren mandje op dek en kijkt de ochtendzon in. 
 
“Shaundakul, Heer van de wegen en paden, verlicht het pad van deze ziel. Laat uw trouwe dienaar weer nieuwe 
wegen volgen, laat hem de wind berijden en de regen weer voelen…” 
 
Ze gaat een tijdje door met soortgelijke frasen en uiteindelijk houdt ze haar heilige symbool omhoog. De wind 
verandert op dat moment en het schip dobbert. De bladeren wapperen in de wind en vliegen de lucht in. Van Urol is 
er geen spoor! Nee, dat is niet waar; het vlees is weg en in plaats daarvan is een mistige vorm van de oude gnoom. Hij 
trekt aan zijn baard, iets wat hij altijd deed als hij hard moest nadenken, en schudt zijn hoofd keer op keer. Uiteindelijk 
kijkt hij blij en de spookachtige vorm van de druïde ligt aan dek waar het begint uit te dijen. Het neemt een lange vorm 
aan en begint weer echt te worden. Een donkere vorm wordt massief aan dek, en plotseling ligt er een drie meter 
lange vis op de planken! Een enorme tonijn! 
 
De vis spartelt in de zon en langzamerhand bereikt het de railing. 
 
“Wat moeten we hiermee?” vraagt Templeton, “Is dat... Urol?” 
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“Urol?” zegt Sheler, en ze probeert het weer in meerdere talen. De vis blijft spartelen en plotseling ontstaat er een 
gesprek in Aquan. Templeton kan mee discussiëren, en Bohairic ook. De tonijn is inderdaad Urol en wil heel graag de 
zee ontdekken. Hope en Templeton geven hem een helpende hand en hij verdwijnt onder de golven. 
 
“Kunnen we nu ontbijten?” vraagt Tin. 

Deel 13: 15.10.2008: “Storm en Zeewier!” 
 
Het woord ontbijt blijkt ook belangrijk te zijn voor de mensen op de Wyvern. Ze zijn er van uitgegaan dat het zou 
lukken met het genezen van Tin-a-Tin en hebben een barbecue opgezet aan dek. Makreel en andere vissen liggen aan 
de grill en de geur wordt met de wind meegenomen naar de Nachthaai.  De groep roeit er snel heen en Sheler zweert 
aan Shaundakul dat Tin genezen en niet meer besmettelijk is. Amella blijft een beetje boos over het incident maar is 
toch blij dat iedereen weer heel is. Dat Urol een grote vis is vindt ze alleen maar grappig en ze stelt gelijk voor om al 
zijn spinnen en slangen in het oerwoud te dumpen. 
 
“Ik bedoel, hij komt toch niet terug, hé?”  
 
Voor Bohairic hoeft het niet en hij neemt het verzorgen van de diertjes over. Amella kijkt hem aan alsof hij ook 
misschien met iets geïnfecteerd is, maar zegt verder niks. Ze vindt het ook best wanneer hij terug wil naar het strand 
met een paar boten, 
 
“Er zijn een stuk of vijf standbeelden die mooi in het ruim kunnen, kapitein.” 
 
Tegen de tijd dat het slaapvertrek van Urol schoongemaakt is, en niet meer naar aarde ruikt, is het al middag. De 
standbeelden zijn, met behulp van unseen servants, op strand. Elk weegt ongeveer 500lb en Bohairic berekent dat de 
dichtheid van de steen waarin ze veranderd zijn ongeveer dat is van marmer! Met een beetje gesjouw zijn ze allemaal 
aan boord voordat het donker is. Ze worden opgestapeld in het ruim en de voorraden worden verplaatst dat alle 
gewicht goed is verdeeld. Met volle watervaten en veel vers fruit kunnen ze eindelijk weer varen. 
 
De Nachthaai is ook weer schoon en heeft weer bemanning. De schepen halen de ankers op, en varen weg van 
Tamoachan. De Nixie, die aan de zeeankers lag, ruilt van plaats met de Wyvern en regelt haar eigen voorraden. Met 
de avond zijn alle drie schepen onderweg naar Renkrue. 
 
********************************************************* 
 
De reis naar Renkrue is snel en gemakkelijk. Iedereen werkt hard en weet wat er te doen is. Bohairic duikt in de 
boeken en onderzoekt het standbeeld verder. De stijl van het figuur suggereert dat het niet afkomstig is uit 
Tamoachan, maar dat roept alleen meer vragen op. Timothy ontdekt dat de ketting van de priester ook een tweetal 
magische stenen op heeft, die mensen die divine spreukjes gebruiken een paar extra mogelijkheden biedt. 
 
Drie dagen later, op 21 Eleasis, komen de drie schepen aan in de haven van Renkrue. Ze zijn nu 34 dagen onderweg, 
meer dan halverwege, en het woord salaris wordt steeds vaker genoemd. Lavinia opent haar koffer en deelt het geld 
uit met een glimlach. Ze belooft dat Urol zijn werk gepubliceerd zal worden; zodra ze in Farshore aankomen zal het 
met het eerste schip naar Sasserine meevaren. 
Buit wordt verkocht; van sahuagin drietanden en haaienhuid harnassen tot edelstenen en kettingen, de dorpelingen 
vinden ze allemaal bruikbaar en/of handig. De dorpelingen zijn beleefd en vriendelijk. De mannen zijn grote krijgers 
met tatoeages en de vrouwen zijn slank en mooi, met zwart haar en rokjes gemaakt van riet! De taal is afkomstig van 
Maztican en Bohairic kan het na een dag goed volgen.  
 
De groep blijft een nacht en een dag met veel plezier, en op de tweede avond worden ze uitgenodigd voor een luau – 
een traditioneel feest. Een groot gat wordt gegraven en gevuld met vlees, en dan komt er een grote brandstapel 
bovenop. De krijgers geven traditionele dansen, met speren en veel geschreeuw. Veel rum wordt geschonken – de 
eilanders hebben een eigen destilleerderij, en iedereen heeft een fantastische avond. Totdat het blijkt dat er iemand 
zoek is. 
 
********************************************************* 
 
Harde stemmen worden hoorbaar vanaf het strand, en niet al die stemmen zijn van de eilanders. Het dringt snel tot 
de groep door dat één van die stemmen die van Avner is. Iedereen zucht en ze staan langzaam op. Hope pakt zijn bijl 
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en loopt snel die kant op, op zoek naar actie. Bohairic loopt langzaam dezelfde kant op, met de rest van de groep 
ergens tussenin.  
 
Avner staat op strand, met twee dorpelingen naast hem. Ze drukken hun speren op zijn schouders en aan beide 
kanten van zijn nek is er een donkere lijn, net zichtbaar in het vuurlicht. Hij is, vreemd genoeg, stil. Hope loopt op de 
drie af en vraagt Avner wat er aan de hand is.  
 
“Hoe zou ik kunnen weten wat voor bizarre reden deze achterlijke imbecielen hebben om mij aan te vallen. Als we 
thuis waren had ik ze nu al weg laten halen, en had ik morgen hun hoofden op de ontbijttafel. Ik had eindelijk een 
mooi meisje gevonden die, nadat ze ingebroken was, een redelijk dienstmeisje had kunnen worden. Ik gaf haar ouders 
wat geld en toen gingen ze allemaal schijnheilig doen. Ze gingen allemaal kwekken met hun hondentaal en toen 
kwamen deze klojo’s bij. Wees een brave jongen en hak ze even in UGF!” 
 
De twee speermannen hebben nauwelijks tijd om de speren uit de weg te halen voordat Avner als een zak aardappels 
op de zand ploft, een bult op zijn hoofd in de vorm van een enorme bijl. 
 
Bohairic komt aan, tegelijk met een oudere man die de bezoekers begeleidt. Deze man legt uit dat Avner een meisje 
had geprobeerd te kopen, het ergste wat er is voor deze stam. Blijkbaar is er iets in het niet te verre verleden waar ze 
nog niet overheen zijn. In ieder geval, ze zijn echt woedend. Alleen het kalmerend invloed van Sheler, in combinatie 
met de rationaliteit van Bohairic en het snelle bijlwerk van Hope, heeft kunnen voorkomen dat de mensen van 
Renkrue al hun contracten gelijk hadden verscheurd. Geen contracten zou betekenen geen water, geen eten en geen 
vers hout voor de schepen. Ze hebben mazzel! 
 
Tin sleept Avner de zee in en hangt hem over de kant van het bootje. De oude man legt uit dat Avner een straf van 
ongeveer een jaar in dienst tot de familie verdient. 
 
“Een jaar?” zegt Bohairic, “Dat is niets! Voor het in gevaar brengen van scheepsrantsoen wordt hij elke dag voor een 
maand aan de mast geketend en met de zweep geslagen. Daarna wordt hij in rang gereduceerd tot scheepsjongen en 
kan hij makkelijk een jaar of zes erover doen voordat hij weer benedendeks mag slapen. Hij krijgt het smerigste eten 
en het vuilste water, en iedereen mag hem een mep verkopen. Als we aan land komen mag hij het schip niet verlaten, 
en als hij klaagt begint het opnieuw… vanaf de zweepslagen.” 
 
De oude man kijkt Bohairic lang aan en knikt, 
 
“Ik begrijp het. Ik was ook slim, ooit.” Hij lacht, een tandloos gezicht in het vuurlicht, “Ik weet niet waarom je hem 
mee wilt maar ik geloof ook dat je hem inderdaad gaat straffen. Ga in vrede, maar zorg dat hij nooit weer op onze 
eiland staat.” 
 
Hij loopt weg, en stopt, “Ik kwam voor iets anders. Tezcatlipoca heeft me in een droom bezocht. Twee gezichten 
houden jullie in de gaten.” 
 
********************************************************* 
 
De volgende halte is het magisch eiland van Nimbral. Niemand mag het schip verlaten, en Amella neemt voor de 
laatste keer vers eten en water aan boord via een vloot kleine bootjes in de haven van de meest westelijke poort, 
Ruathhaven. Het eiland zelf is bijna helemaal met bos bedekt, met her en der kastelen die lijken meer op die uit fabels 
dan op echte kastelen die een kans hebben tegen een leger. Aan de andere kant, met de hoeveelheid magie de 
Heersers van het eiland tot hun beschikking hebben zullen die kastelen haast onverwoestbaar zijn.  
 
Bohairic vertelt wat hij weet van het eiland; de meeste inwoners hebben fey als voorouders, en het feybloed is 
krachtig. Bijna iedereen kan kleine spreukjes gebruiken, om dingen te vermommen of mooier maken. Niets is wat het 
lijkt en niets wordt normaal gedaan of gemaakt als het ook anders kan. Mooie mensen doen alsof ze oerlelijk zijn, en 
lelijke mensen maken zich mooier. Magische items zijn nooit wat je zou verwachten, en niemand wat ze lijkt. Een 
zwerver zou een koning kunnen zijn, zijn vieze onderbroek eigenlijk Invulnerable Glass Full Plate. De modder op het 
hoofd van de zwerver zou een staff of power kunnen zijn, een wrat op zijn teen een Staff of Mighty Barrage. Het 
hondje bij zijn voeten zou een awakened pegasus kunnen zijn, de drol in de goot een Iron Golem. ‘Normale mensen’ 
worden al gauw gek op zo’n eiland en blijven het liefst in de poorten.  
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Weinig dingen in de Realms zijn meer legendarisch of spectaculair dan de Vliegende Jacht van Nimbral. Ridders op 
pegasi, de zon kaatsend van hun glazen harnas als ze vanuit de lucht een draak of piratenschip aanvallen. Veel hebben 
de verhalen gehoord maar weinig hebben het gezien. De Ridders van de Vliegende Jacht zijn de beschermers van het 
groene eiland, en wonen met de heersers in de betoverende kastelen. 
 
Tin-a-Tin neemt de tijd om met één van de mensen op de boten te praten. Ze houden alle bemanning van schepen op 
afstand vanwege verhalen van een magische ziekte. Blijkbaar is er ergens een ziekte die mensen stiekem gek maakt, 
voordat ze onverwacht iedereen in de buurt infecteren en daarna ontploffen in een plas kokend zuur! Tin vertelt alles 
wat ze weet maar de man gelooft er niks van. Zijn verhaal is beter. 
 
Op de laatste avond krijgt iedereen een kans om de vliegende jacht te bewonderen als het over de haven vliegt tijdens 
een kustpatrouille. Tientallen ridders met gloeiende harnassen op pegasi racen door de lucht, slechts meters boven de 
masten. Harnassen, wapens en paardentuig glimmen met alle kleuren van de regenboog en zolang ze zichtbaar zijn 
kijkt iedereen met open mond, en wordt er geen woord gezegd. 
 
********************************************************* 
 
Terug op zee zet Amella iedereen aan het werk. Alles moet goed opgeborgen zijn, alle onderdelen geïnspecteerd voor 
schade, voordat ze de Grote Stroming moeten doorkruisen. Amella noemt het de Parelstroming, want de grootste 
parels zijn te vinden in de reuzenoesters die diep onder die gevaarlijke wateren te vinden zijn. Drie dagen later zijn ze 
door de gevaarlijke stroming heen en echt onderweg naar het Eiland. Nog maar twee weken aan boord, twee weken 
met geen land in zicht. 
 
Laat op een avond, na weken mooi weer, begint de wind steeds harder te waaien. Met de dageraad is het een 
volwaardige storm. De golven zijn ongekend hoog, de zee wit van schuim met overslaande rollers. Amella vecht tegen 
de storm en alleen haar jaren ervaring houdt het schip in leven. De hele dag lang blijft ze aan het werk, en de hele 
bemanning en de groep werken ook zonder pauze. Ze neemt alleen een slokje whisky of een beschuit om het uur als 
de storm het toelaat. Bohairic houdt alle lichten aan en Sheler en Timothy gebruiken hun krachten om iedereen te 
versterken. De storm houdt ook de hele nacht aan en de bemanning werkt door. Op de tweede dag begint de wind 
weer af te zakken en met de middag is de zee weer redelijk normaal. Na 36 uren tegen de elementen vechten is de 
hele bemanning zowel uitgeput als extatisch. Amella organiseert een slaaprooster dat een deel van de bemanning een 
paar uur rust krijgt terwijl de rest opruimen, en met de volgende ochtend is alles zoals het hoort. Behalve dan dat 
geen andere schip te zien is. 
 
Lavinia had al instructies afgesproken voor zo’n geval – gewoon doorgaan en elkaar weer zien op Farshore. Bohairic 
neemt eerst even de tijd om te kijken hoe het met de andere schepen gaat. Hij kijkt eerst bij de Nixie en ontdekt dat 
het meer schade is opgelopen dan de Wyvern; een mast is in tweeën gebroken en een ze zijn bezig een nieuwe uit de 
ruim te halen. Bij de Nachthaai is het erger. Bohairic doet zijn ogen dicht. In zijn hoofd gaan zijn ogen weer open, maar 
dan kijken ze vanuit een punt bij het wiel van het derde schip. Hij ziet slechts een paar meter en al hij ziet is 
donkergroen. Hij probeert een andere plek, aan dek, en ziet een halfgegeten skelet van een van de bemanning. 
Vreemde vissen zwemmen voorbij, de Nachthaai is weg. 
 
Timothy organiseert een dienst voor de bemanning van de Nachthaai op het dek en daarna wordt er weer gewerkt. 
Bohairic luistert gesprekken af op de Nixie en berekent waar ze zijn. Hij werkt met Amella om een koers te berekenen 
waardoor ze misschien de Nixie kunnen onderscheppen, en de Wyvern vaart zuidwaarts. 
 
********************************************************* 
 
Met zonsopgang op de vierde dag na de parelstroming brandt de zon nerveus door de ochtendmist heen en het 
onthult een veranderde zee. De golven lijken bijna massief, alsof de zee een vel heeft gekregen. De lucht voelt zwaar, 
en de zeilen hangen slap en vochtig. Als de mist verdwijnt, krijgen ze in plaats van de rollende golven een nat veld 
zeewier te zien. Achter het schip reikt het misschien een halve mijl, met de oceaan daarna. Aan alle andere kanten 
reikt het tot de horizon.  
 
Tientallen andere, dode, schepen zitten ook klem in het groen. De rompen van de schepen steken op rare hoeken uit 
het wier, masten kapot, zeilen verscheurd. Een van deze schepen is slechts vijf of zeshonderd voet aan bakboord en 
lijkt in een iets betere staat. Het engst is niet het uitzicht, en ook niet de geur van rottend zeewier, het engst is de 
bovennatuurlijke stilte. Het dikke zeewier heeft de Zeewyvern beroofd van het rustgevend geluid van de golven tegen 
het hout. Het is geen gezonde stilte, het is de stilte van de graaf.  
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********************************************************* 
 
“Lief dat u wilt stoppen bij zulke vakantieoorden en bezienswaardigheden, maar ik vind het niks. Gaat u even 
achteruit, kapitein?” 
 
Bohairic zijn poging tot humor valt weg in de akelige stilte. De enige reden om niet helemaal depressief te worden is 
het feit dat iedereen nu net wakker aan het worden is. Spreuken en gebeden kunnen voorbereid worden om de 
toestand gelijk en gericht aan te pakken. De tovenaren en priesters maken hier werk van terwijl de bemanning 
achteruit probeert te komen, met behulp van alle roeispanen die er aan boord zijn. 
 
Dit helpt helaas niet. Vervolgens gaan ze roeispanen aan elkaar vastbinden om te kijken hoe diep het hier eigenlijk is. 
Elke roeispaan is ongeveer vier meter lang en nadat vier onder de groene drab verdwenen zijn moet er nog steeds 
geduwd worden. Plotseling kunnen de roeispanen vrij in en uitglijden.  
 
“Nou, best diep,” zegt Templeton, “Ongeveer twintig MEE!” 
 
De Genasi wordt tegen de rails gesmeten en laat de roeispaan los; het verdwijnt gelijk onder de oppervlakte van het 
zeewierlandschap.  
 
“Twintig mee?” vraagt Tin van boven? 
 
“Twintig meter, verdomme! Het ding werd uit mijn handen gerukt!” 
 
Matrozen, en Timothy, maken hun eigen gebaren om het kwaad af te weren. Ze kijken wantrouwig om zich heen, alert 
voor een aanval. Niets gebeurt, er hangt alleen het enge stilte en een geur van rottende groente. 
 
“Het is niet alleen een enge plek met te veel zeewier onder ons schip, dus. Het leeft of is onder de controle van iets … 
machtigs. Geweldig.” Bohairic maakt zijn bril schoon aan zijn mouw en kijkt over de railing,  
 
“We zitten gewoon op het zeewier, helemaal uit het water, en het lijkt alsof er nu meer van het schip bedekt is dan 
een halfuur geleden.”  
 
“Ik ga even kijken,” zegt Templeton, en voordat iemand iets kan zeggen springt hij over de railing. 
 
Hij landt met een plons in het zeewier maar zinkt niet onder de oppervlakte. Hij roept naar boven toe,  
 
“Je kunt hier gewoon staan! En lopen… met moeite dan.”  
 
Hij waadt een tijdje om het schip heen terwijl de anderen zich afvragen hoe moeilijk zij daar zouden lopen, als de 
gracieuze Genasi het als moeilijk beschrijft. 
“Tin-a-Tin!” roept Templeton, “Kun je mij ergens heen vliegen? Ik ben benieuwd naar dat schip aan bakboord.” 
 
“Leuk!” zegt Tin, “Kom even terug, ik wil niet nat worden.” 
 
Templeton springt de lucht in, in een kolom water, en landt weer op het dek.  
 
“Als jij vliegt kan je mij makkelijk dragen,” zegt Tin, en ze spreekt de laatste woorden van de spreuk die ze net had 
voorbereid. De energie vult Templeton en meteen dwarrelt hij een paar centimeter boven het dek. Tin klimt op zijn 
rug en zit op zijn schouders, en ze vliegen weg. 
 
********************************************************* 
 
Bohairic raapt een stukje zeewier op van de plas waar Templeton had geland.  
 
Hij concentreert een tijdje en kondigt aan dat het niet vanzelf bewust was, en ook niet kwaadaardig. Hij laat 
verschillende energieën door het heen stromen, om te kijken hoe het voor het best bestreden kon worden. 
 
“Hmmm, gewoon een plantje. We kunnen het fikken, vriezen, schokken, branden met zuur…Ik heb nog een idee.” 
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Hij stuurt een paar onzichtbare dienaren naar beneden en laat ze een tijdje zeewier wegschrapen.  
 
“Misschien met een heleboel kunnen we het weghalen. Ik zal er over nadenken.” 
 
Hij gaat met Hope en Sheler in beraad totdat een stem van boven hen stoort, “Hallo beneden!” 
 
Tin en Templeton landen weer op het dek. Ze hebben het andere schip geïnspecteerd.  
 
“Het heet ‘De Woede’ en het is een tijdje leeg. Het is helemaal bedekt met dat troep en er is een gat in de romp waar 
het allemaal naar binnen is gedrongen. We wilden niet alleen naar binnen.” 
 
“Ongekend verstandig van je, Tin,” zegt Amella, die de passagiers heeft gerustgesteld.  
 
 
********************************************************* 
 
Met alle passagiers veilig benedendeks, onder de leiding van Avner, wordt het plan uitgevoerd. Sheler probeert een 
krachtige spreuk om de planten te commanderen. Niets gebeurt en hij probeert het nog eens, ook tevergeefs. 
 
“Nou, dat waren mijn krachtige spreuken voor de dag dan. Jij bent.” 
 
Bohairic laat zich helemaal uitleven met het oproepen van bediendes, en weet ongeveer zestig van de domme 
krachtpuntjes te maken. Hij gebruikt een scroll en het schip dobbert alsof het van kurk gemaakt is. Het zet de 
bediendes aan het werk en ze beginnen met het weghalen van zeewier, wat al begonnen is met het naar binnen 
groeien, tussen elk klein plekje waar er iets minder teer op de balken is, of waar er zeepokken de hout hebben 
aangetast. Hij maakt dat ze het zeewier wegduwen en helpt er zelf mee met vliegend zwaard spreuk. Helaas komt er 
steeds meer zeewier naar boven drijven, en na een halfuur is het schip nergens mee opgeschoten. 
 
“Plan C, Sheler,” zegt Bohairic met een grimas. Hij zet alle onzichtbare hulpjes bij de boeg onder het schip en wacht. 
Sheler leunt over de railing bij de boeg en kijkt naar achteren. Ze trekt een zuur gezicht, zucht, en laat los! 
 
Niets straalt uit haar handen, geen vlammen, geen zuur, maar alle planten aan die kant veranderen in een paar 
seconden in as, tot een diepte van ongeveer vijf voet, en ver achter het schip zelf. Ze herhaalt dit trucje aan de 
stuurboord kant en Bohairic laat zijn hulpjes duwen. Het schip begint langzaam te bewegen onder de kracht van de 
tientallen bediendes. Vijf minuten, tien minuten, de rand van de Sargasso kruipt langzaam dichterbij. Het schip legt 
bijna vier scheeplengtes af, ongeveer de helft van de afstand naar de open zee, voordat de ramp toeslaat. Een enorme 
sliert Sargasso, een halve mijl breed, dobbert omhoog achter de Wyvern. De naderende open zee, en de hoop van 
vrijheid, zijn nu verder weg dan ooit. 

Deel 14: 29.10.2008: “Zeewieraanval!” 
 
De depressieve sfeer begint aan iedereen te knagen. Hun beste pogingen waren niet genoeg en hun situatie lijkt nu 
slechter dan ooit.  
 
Het zeewier probeert langzaam maar onophoudelijk het schip te beklimmen, en Bohairic laat zijn hulpjes het net zo 
geduldig weghalen. Ergens diep in de nacht zouden ze verdwijnen, en zou het schip weer haar echte 
drijfeigenschappen aannemen. Wat zou de ochtend brengen? Wat zou de nacht brengen? 
 
De groep maakt snel een inventarisatie van de aanwezigen. Twee families van drie, Avner en zijn twee bediendes, 
Amella, Skald, vier matrozen en de groep. Eenentwintig mensen, vijfhonderd mijl van het dichtstbijzijnde land. 
 
De reis heeft wel zijn tol geëist. Rikard, de nieuwe matroos, Mary Read, Anne Bonney en de twee dwergen, Dorent en 
Morlond Mitger, zijn allemaal verdronken met de Nachthaai. Roger Jolly en Lirith sneuvelden tegen de Arrowhawks 
van Rowyn Kellani, Pater Feres overleefde zijn slaadzwangerschap en rust nu uit op Renkrue, en Urol… 
 
“Waar zit het brein, dan?” vraagt Hope, “We kunnen lopen, toch?” 
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“Ja, en straks komt er een gat en dan val je naar beneden, plons, en gaat het weer dicht.” Tin ziet het al voor haar en 
huivert. 
 
De avond begint, en een dikke mist rolt in van alle kanten. Het zicht wordt zwaar verminderd en Bohairic zet alle 
lampen aan. Hope loopt naar de bel en speelt klokkenluider, maar de doffe tonen maken het hele tafereel alleen maar 
enger. 
 
Net voor middernacht is de spanning om te snijden. Templeton houdt het niet langer vol. 
 
“Al dit wachten, al die rare plantjes, de stilte… Ik ben het zat!” 
 
Hij springt rechtstreeks de lucht in, pakt het want, en schreeuwt tegen de Sargasso, “KOM MAAR OP, STOM 
WIERMONSTER!” 
 
Hope, die het bootje klaarmaakt op dek, knikt goedkeurend, “Eindelijk wordt de barbaar weer wakker.” 
 
De walm van heet pek vult het schip, afkomstig uit een pruttelend potje die Bohairic heeft opgezet. Met regelmaat 
vliegt een klont uit het potje en over de kant – zijn hulpjes zijn gaten aan het dichten. 
 
Van achteren roept Tin, “Daar liep iets! Iets … gnoomachtigs? Zag iemand het?” 
 
Ze krijgt alleen vragende blikken terug en blijft staren. Een halfuur passeert; de mist op het wier heeft iets van een 
sneeuwscene en de stilte past er goed bij. Hope staat bij de rail en neemt een slokje grog, Bohairic roept de twee 
families bij elkaar en overtuigt ze te overnachten in een onzichtbare ruimte die hij met een spreuk creëert, 
toegankelijk met een touwladder die in de lucht hangt. Avner weigert maar stuurt zijn bediendes mee. Hij zal de 
verdediging begeleiden. Hij klimt in het want, hangt met één hand vast, en kijkt voor doelwitten. 
 
Helaas heeft hij het verkeerde moment uitgekozen om acrobatisch te gaan doen, want de drijfspreuk houdt op dat 
moment op. Het schip valt in een keer zes voet naar beneden, de drek in! Een enorme plons weergalmt over het 
mistige landschap en slierten zeewier vliegen alle kanten op. Avner is uit het want geschud en komt op zijn hoofd neer 
op het dek. Bloed stroomt uit een wond en Timothy rent naar hem toe. 
 
Met een knipoog naar de rest doet hij alsof het allemaal heel erg is, en zodoende krijgt hij zonder gezeik toestemming 
om hem te genezen. Bohairic komt als tweede aan en merkt op dat hij gelukkig niet in het pek was gevallen. Avner 
bleekt en de tovenaar gaat door. Hij benoemt de verantwoordelijkheid om voor de passagiers te zorgen, mensen die 
nu zonder sturing of leiding in de rope trick zitten. Avner is niet helemaal achterlijk, maar zijn hoofd heeft nu twee 
vreselijke bulten. Met een snelle blik checkt hij op Hope zijn kant op kijkt. Dit is niet het geval en hij wendt zijn weg 
duizelig naar beneden. 
 
Alleen Davey Jones en Roger Jolly blijven boven om uit te kijken. Van de oorspronkelijke bemanning zijn zij de laatste 
twee, op Tavey na. Die jongen slaapt met de passagiers in de Rope Trick. 
 
*******************************************************************  
 
“Ahoy!” roept Templeton van het kraaiennest, “Ahoi, jij, halfling!” 
 
Iedereen volgt zijn uitgestreken arm en draait naar stuurboord waar er inderdaad een klein figuurtje in rood door het 
natte landschap loopt. Ze roept, in een meisjesstem, naar het schip toe, 
 
“Help?” 
 
Bohairic staat tegen de rail en kijkt ernstig die kant op, zijn handen vastgeklemd aan de rail,  
 
“Ik vang geen kwaad op, in ieder geval.” 
 
De figuur wandelt moeizaam door het water en het wier, op de boot af. Het is een meisje van een jaar of acht in een 
rode wollen trui met capuchon. Bohairic concentreert weer terwijl de groep naast hem komen te staan. 
 
Templeton springt naar beneden en praat door, 
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“Hoezo help?” 
 
“Ik kan ze niet vinden. Ze zeiden dat ze niet lang weg zouden blijven…” 
 
Bohairic zijn wenkbrauwen schieten omhoog,  
 
“Ondood?” 
 
“IN DE NAAM VAN SHAUNDAKUL, IK VERBAN JOU!” 
 
Met een zielig geluidje van pijn verdwijnt het meisje en alle hoofden richten op Timothy. 
 
“Wat?” 
 
*******************************************************************  
 
Bohairic loopt vermoeid heen en weer en laat steeds bliksem over het zeewier spelen. Templeton loopt achter hem 
aan en doet hem na,  
 
“Zap! Kazap!” 
 
Vlak na het opraken van de drijfspreuk waren de onzichtbare hulpjes ook weg. Roger en Davey doen hun best om wat 
wier van de kanten te schrapen met lange stokken, maar het klimt langzaam maar zeker de romp van het schip op. Tin 
denkt aan hoe het andere schip eruit zag, de planken uit elkaar getrokken door al het wier, en kijkt bezorgt. Met de 
lichten die er zijn is het niet helemaal makkelijk om te zien wat er onder het schip gebeurt. Ze moeten maar geloven 
dat al die reparatiespreuken van Bohairic en inspectiebeurten van Templeton voor een stevig bootje hebben gezorgd. 
 
Amella blijft bij het wiel en schopt het af en toe uit frustratie. Bohairic staat achter haar op de spiegel, en houdt 
wacht. Hope en Skald staan onderaan de trappen achter, Hope aan stuurboord. Templeton en Tin-a-Tin hangen in het 
want, Timothy en Sheler staan aan de stuurboordkant, midden in het dek, en Davey en Roger staan aan beide kanten 
van het dek, net achter het hutje.  
 
De aanval begint zonder waarschuwing; geluidloos wordt er ergens een beslissing genomen in het bewustzijn van de 
Sargasso en van het ene moment op het andere is het een gevecht om het leven! 
 
*******************************************************************  
 
Het zeewier aan de zijdes van het schip groeit aan een stuk door tot bijna het middenlijn van het schip, en overal grijp 
het aan de bemanning. Natte slierten zeewier wikkelt zich keer op keer om de voeten en de benen, en waar het een 
greep op iemand krijgt wordt het strak en laat het niet los. Het hele dek krioelt van het spul, en het houdt niet op – 
een natte bos van levende lasso’s. Tegelijkertijd slaan dikke slierten op Davey, Roger, Skald en Hope. De Forsaker weet 
het te ontwijken, maar de ander drie krijgen zware klappen – en daar laten ze het niet bij. De slierten slaan als stijve 
knuppels op de hoofden van de drie en worden gelijk slap waar ze staan. Ze wikkelen zich om de lijven van de drie, 
vullen uit en groeien razendsnel totdat er zeker twintig voet aan polsdikke slierten om ze heen gewonden zijn. De 
slierten worden dikker en strakker, en wurgen hun slachtoffers. De gezichten van Davey en Roger, allebei 
halfbewusteloos van de eerste aanvallen, worden gelijk donkerrood den ze vallen stil op het dek. Skald is net iets 
sneller en weet zijn arm tussen zijn nek en de liaan in te wurmen. Ook hij kreunt met de pijn, terwijl zijn linkerhand 
naar zijn dolk grijpt. 
 
Bohairic stapt gelijk naar voren en legt zijn hand op de mast. Hij mompelt een paar woorden en de hele mast begint te 
gloeien, een baken van daglicht in de mistige nacht. Hope tilt zijn bijl over zijn hoofd en hakt op de wurgende lianen 
die hem proberen te pakken. Hij hakt een tentakel door en de bijl zinkt diep in het hout. Bohairic kan zich niet 
inhouden, 
 
“Laat het boot een beetje heel, jongen!” 
 
Templeton springt uit het want en ontwijkt het grijpende zeewier. Hij steekt het wier dat Davey wurgt maar het is 
ontzettend taai spul. Davey kijkt Templeton doodsbang aan door halfdichte ogen terwijl de Genasi de slierten furieus 
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aanvalt. Naast hem klimt Timothy het want in, om van het grijpende zeewier weg te komen. Hij beschiet het met 
bliksem maar dit zorgt alleen voor een paar witte vonken die snel weggeleid worden. Sheler roept vleugels van vuur 
op en de hele nachtscène krijgt een rode gloed. Ze vliegt naar beneden en probeert de wurgende tentakels van Roger 
weg te branden. Een halve meter boven het dek hangt ze, wapperend, naast de bewusteloze matroos. 
 
Tin-a-Tin schiet Skald te hulp. Ze vliegt naar beneden en probeert eerst de lianen te bevriezen. Daarna steekt ze haar 
dolk erin en concentreert, 
 
“Bo, de elektriciteitsbescherming is eraf!” 
 
Bohairic gebruikt gelijk een spreukje en rapporteert gelijk terug,  
 
“Nog steeds beschermd tegen vuur, kou en elektriciteit – verdomme!” 
 
Hope rent de trappen op en neer en komt achter Skald langs. Op het laatste moment pakt hij met één hand de railing 
vast en zijn bijl beschrijft een strakke boog. Licht van de mast weerkaatst van de adamantium op de hoogste punt van 
de boog, voordat de bijl alle wurgende slierten naast Skald afsnijdt! Dit blijkt niet genoeg te zijn, want nieuwe slierten 
schieten meteen uit de grijpende massa en ook deze wikkelen zich snel om Skald heen. Hij bleekt en lijkt duizelig te 
worden, de druk op zijn borstkas bijna genoeg om hem te doen stikken. Hope en Amella werken als gekken om op tijd 
de ranger te bevrijden. 
 
Aan de boegkant van het schip is Templeton druk bezig Davey te bevrijden. Aan stuurbord probeert de kleine Timothy 
via het want naar Roger te komen, maar de vochtige touwen zijn verraderlijk en hij valt op het dek, waar hij gelijk vast 
wordt gehouden door het grijpend zeewier. Hij steekt zijn dolk met al zijn kracht in het dek en grijpt het vast.  
 
De lianen om Roger en Davey knijpen de bewusteloze matrozen nog altijd steviger vast, en met een misselijkmakend 
gekraak barsten hun ribbenkasten. Bloed sproeit uit hun monden en neuzen en hun ogen puilen uit onder de 
verschrikkelijke druk, en de slierten laten de uitgewrongen lijken los om daarna zich tussen alle zeewier te 
camoufleren. 
 
Sheler gebruikt al haar natuurkennis om de wurgende lianen te lokaliseren en schroeit een plek op het dek met een 
handvol vlammen. Het zeewier brandt weg en de wurgende tentakels worden heel even zichtbaar – lang genoeg voor 
Bohairic! In één beweging plukt hij een rol uit zijn riem en leest hij de woorden voor – de rol brandt gelijk op en de 
tovenaar krijgt een bovennatuurlijke snelheid.  Zijn hamersfeer vliegt uit zijn linkerhand en een magische hamer valt 
de liaan aan waar Sheler het heeft blootgesteld, en tegelijk verdwijnt de tovenaar van zijn plek achter en verschijnt hij 
tussen de masten in, net buiten bereik van al het grijpend zeewier! 
 
Hope en Templeton blijven hakken en twee van de grote lianen vallen uiteindelijk stil. De Genasi zoekt een volgend 
doelwit wanneer hij opnieuw wordt aangevallen door wurgende lianen! Hope heeft Skald net naar de trap gesleurd 
wanneer ook hij opnieuw wordt aangevallen door nieuwe lianen! Timothy probeert een spreuk te gebruiken op de 
liaan naast hem voordat het hem vastpakt, maar het zeewier pakt zijn armen en benen steeds vast en hij kan de juiste 
gebaren niet maken. De spreuk is weg maar toch weet hij de liaan te ontwijken. Drie grote slierten springen uit het 
zeewier om hem heen en hij weet dat hij straks de pineut is. 
 
Bohairic schiet krachtige, gloeiende pijltjes op de liaan af, en laat zijn hamer ook steeds aanvallen, maar met de dood 
van de liaan is het niet voorbij. Een nieuwe springt uit het zeewier en Timothy wordt weggesleurd en ingepakt. Sheler 
vliegt hem te hulp en Bohairic blijft aanvallen. 
 
“Ze houden niet op! Er is meer aan de hand! Tin! Zoek het uit!” 
 
Tin springt van het schip weg, aan bakboord, en vliegt over de Sargasso. Lange slierten schieten de lucht in en 
proberen haar terug te halen, maar ze weet ze te ontwijken,  
 
“Fuck! Ze kunnen hoog reiken!” 
 
Ze hangt in de lucht, net buiten het verlichtte gebied, en schrikt! Rechts, op het schip, hakt Hope een liaan neer. Links 
beweegt een stukje zeewier en Hope wordt weer aangevallen! Ze vliegt voorzichtig de duisternis in en ontdekt een 
drietal menselijke vormen in het zeewier. Deze gebaren naar het schip toe en waar ze wijzen ontspringen nieuwe 
wurglianen! 
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“HIER! IETS WIJZT EN MAAKT MEER … VAN DIE DINGEN!” 
 
Sheler laat het verpulverd lijk achter zich en vliegt op brandende vleugels naar Tin haar stem toe. Templeton probeert 
die kant op te springen maar wordt neergehaald en ingepakt door een moordlustige liaan. Hij probeert zijn been vrij 
te trekken en tot twee keer toe wordt hij teruggetrokken. De liaan begint zijn benen te klimmen en te knijpen en hij 
kan alleen de pijn verbijten. 
 
Bohairic wordt van twee kanten bedreigd en gebruikt zijn bijzondere snelheid nuttig. Hij schiet één liaan vol met 
magische pijltjes en schopt het potje kokende pekel over de andere. Tegelijk laat hij zijn vliegende hamer de eerste 
aanvallen, en beide lianen leggen het lootje – de ene verbrand en de andere verpulverd! Seconden later ontspringen 
nieuwe lianen uit het zeewier en hij pakt een tweede rol met een zucht. Een paar woorden later vliegt hij richting Tin 
en Sheler. Onderweg roept Hope hem achterna, tussen enorme bijlslagen door,  
 
“Even de dames even uit de brand helpen, Bohairic?” 
 
Een derde, of was het een vierde, liaan ontspringt uit het krioelende zeewier en wikkelt zich om zijn benen. Zijn knieën 
slaan op elkaar in en de grote jongen valt op het dek! Het trekt hem van Amella en Skald weg en gaat aan de slag met 
het wurgen. 
 
Aan de andere kant wordt Timothy eindelijk gepakt. Lianen pakken zijn benen in en reiken al gauw zijn maag, en 
wanneer het wurgen begint is hij gelijk zijn avondmaal kwijt. Slap en duizelig pakt hij de rail met één hand vast en hij 
probeert zich uit de greep van die moordende liaan te trekken. 
 
*************************************************************** 
 
Terwijl Templeton, Hope en Timothy tegen de lianen vechten (zich proberen los te krijgen) vallen Bohairic, Tin en 
Sheler de nieuwe dreiging aan. Sheler heeft haar gloeiende harnas opgeroepen en straalt, Tin is inmiddels onzichtbaar 
geworden, maar de hoofden van de zeewiermensen letten op een bepaald gebied in de lucht. Bohairic heeft een 
gloeilamp op zijn hoofd en blijft op afstand. Tin steekt één van de figuren en probeert hun kracht te stelen, en Bohairic 
schiet meteen een straal bliksem door twee van de figuren. Het heeft weinig effect op de eerste, maar degene die Tin 
had aangevallen wordt verbrand. Het is beter dan niets; de aanval op de Sargasso zelf heeft een flinke tol geëist aan 
zijn repertoire.  
 
Het zeewier onder de vliegende drie barst uit met grijpende tentakels. Tin-a-Tin en Bohairic worden geslagen door 
harde lianen, die hen meteen proberen vast te pakken. De tovenaar wordt naar beneden gehaald en gewurgd, maar 
de spellthief weet zich vrij te wurmen met alleen blauwplekken. Sheler is, door de gratie van Shaundakul en een 
heleboel spreuken, totaal ongeraakt. Aan boord het schip geeft Templeton op aan zich vrijmaken en hij gaat als een 
bezetene bezig alle slierten om zich heen door te snijden. Geslepen spiesen makken korte metten met de plant en met 
een laatste aanval is hij vrij! Hij springt meteen naar de mast toe, klimt de touwen, en trapt weer af van ongeveer 
hooghoogte. Als een blauwe speer vliegt hij door de lucht, en met een draai en een salto komt hij naast Bohairic naar 
beneden. Hij snijdt een aantal lianen door bij de landing, maar niet genoeg om de tovenaar te bevrijden. Bohairic 
knipoogt terug en verdwijnt, en de liaan pakt Templeton gelijk vast. 
 
Aan boord de Wyvern is een wegspringende Templeton het laatste wat Timothy ziet. De druk wordt hem te groot en 
hij zakt bewusteloos neer. Hope begint een weg door de grijpende slierten te hakken en Skald, die net opgeknapt is 
door een drankje van Amella, pakt zijn boog. Zijn eerste schot doorboort de lianen waar ze samenkomen en Timothy 
rolt vrij. Het zeewier op het dek valt stil en de anderen pakken hun kans. Hope bukt en loopt om de mast heen. Hij 
klapt Skald op zijn schouder en zegt, "Goed gedaan, jongen!" Hij loopt door, nog steeds gebukt verder naar Timothy 
waar hij aan de slag gaat met het verlenen van eerste hulp. Helaas heeft hij alleen met paarden gewerkt,  
 
“Ik kan geen pols vinden!” 
 
Amella rent naar ze toe en een nieuwe liaan groeit uit het wier. Hope houdt het bezig terwijl Amella haar laatste 
potion aan Timothy toedient. De priester ademt weer, en een liaan springt tot leven waar Amella net liep. 
 
*************************************************************** 
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Bohairic verschijnt schuin boven een zeewierman en laat los met een sonische aanval. De plant trilt hevig en stukken 
vallen van het af; het kijkt de tovenaar aan en een liaan zakt in elkaar naast Tin-a-Tin. Tegelijk ontspringt een nieuwe 
liaan uit het moeras onder Bohairic. Slierten reiken met een vreselijke snelheid uit naar hem toe, maar hij heeft zijn 
vlieghoogte bewust gekozen en ze kunnen hem niet pakken. 
 
Sheler wappert met haar vurige vleugels en brandt stukken van een zeewiermens op. De vurige aanvallen gaan 
gepaard met gouden ijskristallen – een teken dat de beesten echt slechteriken zijn en niet alleen planten. Helaas zijn 
ze flinke jongens en deze wordt niet vertraagd. Tin vliegt achter dezelfde beest en steekt het met een pijltje. Ze kan 
geen organen of gevoelige plekken onderscheiden uit de stukjes zeewier, meestal haar sterkste kracht. Gefrustreerd 
probeert ze een spreuk maar de dingen hebben ook geen bewustzijn die ze kan beïnvloeden.  Haar enkels worden 
weer gepakt door lianen en deze keer wordt ze naar beneden gesleurd en gemorst voordat ze zich vrij kan wurmen. 
Ook Templeton wordt geslagen door de liaan naast hem, maar hij snijdt de lianen door voordat hij in een greep komt. 
Een van de zeewiermensen pakt zijn kans en schuifelt door het moeras op de Genasi af. Handen vormen klauwen en 
het steekt hem in de zij. Zijn training neemt het over en hij draait van de slag weg om terug te komen met alle 
schildpuntjes op het ding gericht. Keer op keer op keer hakt hij stukken van het ding en uiteindelijk is het genoeg. 
Zodra het in elkaar zakt, het wier weer één met de Sargasso, zakt ook één van de lianen terug. 
 
“Fucker!” 
 
Tin-a-Tin wurmt zich eindelijk vrij, en alles doet zeer. Ze schopt af en schiet omhoog met vier lianen achter haar. 
Omringd door groene tentakels probeert ze sneller omhoog te komen dan de grijpende lianen; drie ontwijkt ze met 
gemak maar de vierde pakt haar voet! Ze laat de schoen eraf glijden en vliegt vrij! Als een plant frustraties kon hebben 
zou deze pissig zijn.  
 
Sheler houdt aan met haar vuur en ijs combinatie, maar het lijkt niet genoeg. Het ding komt terug van de zoveelste 
aanval en lijkt zelfs te groeien uit woede. Sheler schreeuwt de naam van Shaundakul en maakt een laatste aanval 
voordat het kan reageren. Een brandende vleugel scheurt het ding in tweeën en beide stukken branden gelijk op. De 
liaan onder Tin-a-Tin verdwijnt en haar schoen valt op het water met een plons. De vier omsingelen het laatste 
zeewierding en zijn wurgende liaan, drie in de lucht en een op de grond. De liaan verdwijnt en een nieuwe valt 
Templeton aan terwijl het mensvormige beest toekijkt. 
 
*************************************************************** 
 
Aan boord de Wyvern wordt Hope weer het doelwit van een wurgende liaan. De eerste sliert slaat hem in het gezicht 
terwijl de rest zich om zijn voeten wikkelen. Voor de zoveelste keer wordt hij vastgegrepen, van zijn voeten gehaald en 
in een plant gewikkeld. De lianen proberen het leven uit hem te persen, maar hij zet al zijn kracht in en blijft verder 
ongedeerd. Hij staat weer op en probeert zich vrij te trekken van de lianen, of tenminste zijn bijl los te krijgen. 
Toevallig kijkt hij over de railing waar de zeewiermensen waren, maar daar ziet hij slechts één. Een pijl steekt uit het 
hoofd van het ding en Skald juicht! Hope wordt gelijkt weer vastgegrepen en naar het dek gesleurd! Zijn kop kaatst 
van een balk af en bloed stroomt van zijn voorhoofd. Hij schopt zich weer vrij, pakt zijn bijl op, en al zittend hakt hij 
het in tweeën! 
 
*************************************************************** 
 
Templeton springt en draait en verscheurt de zoveelste geanimeerde liaan. Sheler valt de zeewierman aan met haar 
vleugels voordat ze verdwijnen en ze in het water valt. Bohairic schiet stralen bliksem over het heen. De eerste laat 
weinig schade achter maar de tweede komt hard aan. Toch blijft het in leven en een nieuwe liaan valt Sheler aan. Een 
nieuwe liaan barst uit het water naast Templeton, slaat hem in de knieën en pakt hem in. Aders worden zichtbaar op 
zijn gezicht als het hem probeert te vermorzelen en hij schreeuwt in woede en pijn! 
 
Een nieuwe zeewierman verrijst uit het Sargasso en de stem van Tin komt uit de lucht, halverwege het schip, 
 
“Die heeft hierheen gezwommen! Ze weten dat we hier winnen!” 
 
Bohairic blijft bliksem op de verbrandde zeewierman schieten en deze brandt ook op. De liaan naast Sheler verdwijnt 
ook weer gelijk en Templeton vloekt! Naast hem fluistert Tin-a-Tin in zijn oor,  
 
“Ik laat je niet in de steek, jongen! Hier komt ‘ie!” 
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Iets steekt in zijn zij, en de pijn ebt weg. Hij haalt opnieuw adem door de botbrekende kracht van de lianen heen en 
snijdt zijn langzaam weer los met de schilden. Voor hem vallen Bohairic en Sheler de nieuw aangekomen zeewierman 
aan. Bliksem brandt het en grote houten pijlen schiet het ding lek! 
 
“Ja, nu kom je met die pijlen, Sheler! Dankjewel!” 
 
Een onzichtbare Tin-a-Tin tilt Templeton op en vliegt hem naast het beschadigde zeewierfiguur. De Genasi verspilt er 
geen tijd aan en maakt er een salade van. 
 
*************************************************************** 
 
Een nieuwe liaan verschijnt op het schip en Skald krijgt de volle laag. Hij heeft niet eens tijd om zich te 
verontschuldigen voor het pijltje dat uit het hoofd van de zeewierman steekt voordat hij van zijn voeten geslagen is en 
bewusteloos gemorst wordt! Zijn stille lijf lekt bloed uit de mond en Amella bereikt hem net voordat het zeewier op 
het dek weer tot leven komt! Timothy glipt behendig door het heen en gebruikt een spreuk om Skald in leven te 
houden. Hope hakt in de liaan en het laat Skald los om hem aan te vallen. Zware slierten knuppelen hem om het hoofd 
en schouders, maar hij houdt ze even op een afstand. De vier slierten ontrafelen in acht en ook deze krijgen nieuwe 
takken. Opeens wordt hij geknuppeld door een stuk of twintig lange takken terwijl er meer om zijn voeten wurmen. 
Stukken zeewier vliegen aan alle kanten als hij zijn bijl woest inzet, maar de lianen blijven komen totdat hij het niet 
meer kan bewegen. Slierten wikkelen hem aan alle kanten in, en wanneer het wurgen begint is het echt hard! Het is 
een lange tijd sinds Hope zo veel pijn heeft gevoeld. Ribben kraken, zijn neus wordt platgedrukt, en een sliert vindt 
een weg door zijn korte broek en om zijn ballen heen. 
 
“NUUUUURRRRGGGGHHHHHH!!!!!” 
 
Ineens houdt het verwikkelende effect van het zeewier op en laat de liaan hem los. Alles wat op dek ligt lijkt weer 
normaal zeewier. Normaal, behalve dat het in de zee moet zijn en niet het hele schip aan het vergroeien, dan. Op zee 
smeulen de resten laatste zeewierman nog na, en de groep staat weer om hem heen.  
 
“Toen je zei dat je blauwe ballen had, dacht ik dat je de afwezigheid van de vrouwtjes bedoelde!”  
 
Templeton houdt een grijns met moeite van zijn gezicht en zucht elke keer dat hij moet bewegen. Op dek ligt een 
zwaar gewonde Skald, en de lijken van Roger en Davey. Iedereen is in meer of mindere mate gewond, Sheler in haar 
stralend harnas het minst natuurlijk. De groep bespreekt snel alles wat er is gebeurd. Bohairic identificeert de dingen 
als aquatische vine horrors – gemene moerasbeesten met bijzondere controle over planten. De mast blijft licht 
uitstralen, een baken in de donkere, alweer stille, Sargasso. 
 

Deel 15: 03.12.2008: “Het zwarte hart” 
 
Met de stilte keert de angst terug. Hope maakt er een grapje over, maar Bohairic en Sheler maken zich wel zorgen. Zij 
kunnen een eindig hoeveelheid kracht per dag uitoefenen, en ook al groeit die hoeveelheid snel, is het voor vandaag 
bijna bereikt. Nog zo’n aanval wordt moeilijk te weren. Kijkend naar de omvang van de Sargasso zouden er duizenden 
van die dingen zijn.  
 
Sheler spreekt uit wat iedereen denkt,  
 
“Vine horror, elfs voor klimplantgedrocht, en gelukkig iets makkelijker te zeggen! Nou ja, in ieder geval, als elk van die 
beesten een slachtoffer is van deze plek dan moet je kijken hoeveel schepen er waren.” 
 
“Volgens mij zijn het geen spoken of veranderde mensen,” zegt Bohairic, “Maar ik kan me wel voorstellen dat ze door 
het brein waar Hope het over had gemaakt worden. Als hun aantal in verhouding is met de grootte dan hebben we 
inderdaad een probleem. Ik moet nodig eerst gaan slapen, en dan nieuwe spreuken voorbereiden. We laten die 
passagiers in ieder geval opgesloten overnachten. Hopelijk zijn we er om ze te begroeten morgen.” 
 
“Gelukkig is Avner met ze!” zegt Templeton, “Alhoewel…” 
 
Hope kijkt naar zijn ribben en zijn armen – de wonden zijn weer bijna genezen. Zelfs zijn neus is weer recht. 
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“Die sukkel kan ik wel aan. Wat mij betreft kunnen jullie ook gaan slapen – ik houd hier de boel in orde!”  
 
Hij lacht, “Ik moet dit bloed afwassen, maar mij krijg je vandaag niet in zee!” 
 
“BAKBOORD!” roept Tin-a-Tin van het want. Bohairic mompelt een Mulhorandi vloek en iedereen rent naar de railing 
waar ze het meisje in rood weer te zien krijgen. Ze loopt langzaam langs het schip, net binnen het licht van de 
gloeiende mast en haar stem is goed te horen in de dode lucht. 
 
“Waar is iedereen? Waarom komen jullie niet terug? Je zei dat je terug zou komen…” 
 
“Hé meisje, wie ben jij?” roept Templeton. Hij vangt Timothy z’n blik en houdt een vinger omhoog.  
 
Een zacht stemmetje komt van het figuurtje in het zeewier, en toch kan iedereen het horen,  
 
“Mijn naam is Yasha, meneer. Ik zoek de kapitein van mijn schip. Hij blijft heel lang weg en ik heb honger.” 
 
Timothy houdt zich gedeisd en Templeton gaat door, 
 
“Van welke schip kom je?” 
 
“De Woede, meneer.” 
 
Dat was het verlaten schip van dieper het drijvend moeras in, met een gat in de romp en zeewier op alles. 
 
“Hoe lang wacht je al op die mensen, meid?” 
 
“De hele nacht meneer, en ze zouden maar een paar uurtjes wegblijven.” 
 
Aan boord de Wyvern wordt er druk heen en weer uitgewisseld met veelbetekenende blikken en omhoog getilde 
wenkbrauwen. Dezelfde gedachtes gaan door ieder zijn hoofd, “Ondode, spook, één nacht mijn reet…” 
 
Bohairic verbreekt de stilte, “Wil je misschien hier wachten? Als we hun lichten zien kunnen we je terugbrengen.” 
 
Timothy trekt zijn mond open, maar blijft stil na een elleboog van Sheler. Het meisje begint na een paar secondes 
weer te praten, 
 
“Meneer, is er misschien een ladder? Ik kan zo ver niet klimmen.” 
 
Hope vindt een touwladder en maakt het vast aan de railing. Bohairic loenst naar Yasha haar voeten wanneer ze aan 
boord klimt en bevestigt dat haar tenen inderdaad in het hout verdwijnen. 
 
*********************************************************************** 
 
Eenmaal aan boord kijkt Yasha met grote ogen rond. Ze lijkt een normaal meisje, met donkerbruin huid en bijna 
zwarte ogen. Ze vertelt dat ze uit Amn komt en dat haar vader, Talentier Al’ Sankor, in tapijten handelt. Niemand 
heeft ooit van hem gehoord, maar of hij gewoon niet beroemd is of vijftig jaar dood blijft giswerk. 
 
Tin, altijd alert voor een koopje, vraagt of er leuke tapijten aan boord de Woede zijn – misschien zelfs vliegende 
tapijten. 
 
“Nee, hoor,” lacht Yasha, “Natuurlijk niet! Dan hadden we toch geen schip nodig!” 
 
Bohairic stelt voor dat ze Urol zijn slaapplaats inneemt. Er zijn wel spannende spinnen en slangen in glazen potjes 
maar dat vindt ze wel leuk. 
 
*********************************************************************** 
 
De ochtend komt zonder verdere aanvallen en Hope gaat een paar uurtjes slapen. Yasha is nergens te bekennen, de 
mist blijft en de ochtend is een vochtige, sombere affaire. Bohairic zijn bril beslaat, Hope klaagt over het effect van het 
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weer op de pezen van zijn boog, en Amella heeft al genoeg aan het wier dat het schip beklimt. Templeton heeft er 
energie voor over en maakt cirkels om het schip heen om hangende lianen door te snijden. Dat er een massa weewier 
aan het hout zelf blijft kleven en dat dit zich langzaam uitbreidt maakt hij zich niet druk over. De romp van de Wyvern 
steekt hoog uit de Sargasso en de onderste helft is groen. Er zijn nog geen groene sprietjes aan de binnenkant die 
iemand heeft kunnen vinden. 
 
Terwijl Hope slaapt timmeren de rest een slee in elkaar en ze testen het uit op de Sargasso. Drie halflings en een mens 
kunnen er net op staan en het glijdt over het wier als een huskyslee op sneeuw. Zodra Hope weer wakker is, gooit 
Timothy een rugtas vol water en eten op de sleebodem. De groep verzamelt zich bij de slee, kniediep in het water, en 
wacht op de Forsaker.  
 
Voordat Hope over de kant klimt, pakt Amella zijn arm vast, 
 
“Ik hoop dat je niks stoms doet, Hope.” 
 
“Maak je je zorgen om mij, kap’n? Wat lief! Bespreken we dit later in jouw kamer?” 
 
“Ik slaap met zijn zwaard en niets anders, Hope. Haal geen ideeën in je hoofd!” 
 
“Naakt met een zwaard – daar houd ik van!” 
 
“Dat zei ik niet! Vergeet je plaats niet, soldaat!” Amella trekt een boos gezicht, maar Hope is verrast door de passie in 
haar blik. 
 
“Ik heb ook geen zin in de rest van de reis met Avner zijn vieze blik op me. Als hij nog een bult nodig heeft wil ik dat jij 
klaarstaat.” 
 
“Ik sta altijd voor jou klaar, Amella,” zegt Hope met een knipoog. 
 
Het lijkt bijna dat ze gaat blozen, maar dan laat ze zijn arm los.  
 
“Zoek dit brein uit, Hope, en bevrijd mijn schip. De rest zien we dan wel." 
 
*********************************************************************** 
 
Templeton, in sneeuwschoenen, duwt de slee. Hope staat achterop de slee met de drie halflings voor en Bohairic 
loopt ernaast. Het plan is om eerst de Woede te bezoeken, voor het geval dat de bemanning iets heeft ontdekt en 
aanwijzingen ergens laten liggen. 
 
De Woede ligt, onveranderd, zeshonderd voet aan bakboord. Dieper de Sargasso in. De karveel is helemaal bedekt in 
natte zeewierklimop, en dit laat zien wat de Wyvern te wachten staat. Stukken zijn overal losgerukt en een enorm gat 
in de romp leidt tot het scheepsruim. Een bord bij de spiegel geeft de naam van het schip weer, De Woede. Ze 
parkeren de slee naast het gat en Hope loopt als eerst naar binnen. Met een grote slag van zijn bijl verwijdert hij de 
slierten zeewier die het gat bedekken. Templeton loopt hem achterna en de twee verkennen eerst de voorste helft 
van het schip. Bij de boeg is een bord vastgespijkerd in een hoekje en Hope schopt het gelijk los. Hij haalt de stukjes 
hout uit de weg en gooit ze achter hem. In een ruimte tussen het ruim en de boeg ligt een klein skelet in een verrotte, 
rode jurk. 
 
“Straks…” zegt Templeton, en hij loopt weer naar achteren. Door een open deurgang vindt hij wat vroeger de hut van 
de kapitein was. Een tafel met een boek op ligt naast een gat in de vloer waardoor de groene Sargasso zichtbaar was. 
Hij loopt naar voren en met een kraak breekt de plank onder zijn voet in tweeën! De tafelpoot glijdt over het gat en de 
tafel kantelt, het boek valt naar beneden het gat in, de zee in… 
 
Met bliksemsnelle reacties springt Templeton naar voren! Hij vangt het boek op uit de lucht en kaatst van de 
achtermuur af, net als het zeewier in het gat begint te bewegen. Hij maakt een salto in de lucht, ontwijkt de 
uitreikende slierten die hem het gat in willen trekken, en landt in de deurgang. Met een paar stappen haalt hij het gat 
in de romp en staat hij buiten. Hope springt achter hem aan, net als alle zeewier in het schip begint blind te grijpen en 
te zwaaien! 
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De groep klimt op dek en Hope hakt een gat boven het skeletje. Timothy kijkt naar beneden en merkt dat het 
geanimeerde zeewier net niet zo ver reikt. Hij laat zich zakken en vraagt om stilte, waarna hij een gebed uitspreekt 
over de botten. Hij leidt met een zin en Sheler spreekt steeds de tweede zin samen met hem uit. Hun stemmen 
hebben een kracht dat iedereen van binnen voelt, en ongewild krijgen ze een beeld van een bang meisje, opgesloten 
in een houten hok, die langzaam uitdroogt en verhongert, maar de hoop nooit opgeeft dat iemand de spijkers straks 
uit gaat trekken. 
 
“Laat geen droevigheid deze ziel teisteren, 
Bescherm haar van tegenslagen, 
Laat geen angst haar hart intrekken, 
Bescherm haar van kwellen, 
Laat geen tweedracht haar rust verstoren, 
Bescherm haar van beroering, 
Vul haar met de zege van blijdschap, en vrede.” 
 
Bij het laatste woord landt een rode vlinder op Timothy zijn hoofd. Het blijft maar een paar seconden voordat het 
omhoog vliegt, naar de zon toe. 
 
*********************************************************************** 
 
Na een respectvolle stilte klimmen ze voorzichtig weer naar beneden. Templeton laat het boek zien en het blijkt een 
soort dagboek te zijn van een monnik, Anhelm, en zijn reis van Calimshan naar verschillende dorpen aan de kust van 
Chult. Een woeste storm had zijn schip van koers veranderd en hij was in de Sargasso terechtgekomen. Zijn bemanning 
had daarvan gehoord en noemde het de Eindbestemming. Het laatste paar bladzijdes bevatten de meest bruikbare 
informatie: 
 

 
Met de zon hoog in de lucht wil iedereen doorzetten en deze “Moeder” opzoeken.  
 
“Het zal niet op de Wyvern gebeuren zoals op de Woede!” zegt Timothy. 
 
Templeton en Hope kijken elkaar aan, “Nou, we willen best wel Avner in een hoek timmeren, hoor!” zegt Templeton. 
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De slee wordt weer klaargezet en op het volgende schip gericht. Iedereen neemt een slokje water en eet wat beschuit 
en spek. Sheler houdt het bij beschuit en een broodvrucht. Hope en de halflings springen op de slee en Sheler neemt 
een moment om een gloeiend harnas te toveren.  
 
Templeton begint te duwen en Bohairic loopt vooruit. De zee is niet meer zichtbaar en aan alle kanten is er tot aan de 
horizon alleen groen te zien, met her en der een wrak van een schip zichtbaar. De mist blijft hoog als een enorme wolk 
en geen bries beweegt de warme, vochtige, stinkende lucht. 
 
De groep is halverwege het volgende schip, en helemaal zat van de depressieve sfeer, wanneer Bohairic de lucht in 
wordt geslingerd door een enorm stuk hout dat tussen zijn benen omhoog schiet! Hij valt op zijn rug neer op de 
Sargasso en ligt in het water met zijn handen op zijn kruis terwijl een reusachtige constructie van zeewier en 
scheepsonderdelen uit het zeewier verrijst. Ooit was het een schip, maar nu is het alleen een wrak, de brokstukken 
aan elkaar gehouden door slierten zeewier, en geanimeerd door het kwade bewustzijn van deze plek. Zeker honderd 
voet lang is dit ding, dat tussen Bohairic en de slee op tientallen van zeewier en hout gemaakte poten staat. Masten 
en planken slingeren aan alle kanten los en de boeg kijkt neer op de gevallen tovenaar. Bohairic verdwijnt net voordat 
een twintig voet lange stuk mast inslaat op de plek waar hij net lag. Tin-a-Tin vliegt gelijk omhoog om afstand te 
nemen en het wrak draait razendsnel om. Lange lianen gebruiken een dekplank als honkbalknuppel en de halfling 
schiet versneld de lucht in, haar rechterkant nu één blauwe plek! Het scheepswrak torent uit over de slee en 
Templeton zet gelijk af! Sheler reikt over Timothy heen en geeft de Genasi een gloeiend harnas voor extra 
bescherming en een vuurbal barst over het lopende wrak, afgevuurd door Bohairic die een stuk verderop staat. Lianen 
branden op en het hout blakert, maar de kolossus blijft overeind. Vele lianen vormen poten en het probeert de slee in 
te halen, terwijl andere poten met knuppels dreigen of zweepslagen richting de vluchtende slee uitvoeren. Hope en 
Sheler lijken eerst alsof ze van de slee zullen springen, om het ding te lijf te gaan, maar Tin-a-Tin schreeuwt van 
omhoog dat ze moeten wachten. Teerwijl ze haar verwondingen behandelt met een toverstokje heeft ze gezien dat 
Bohairic inmiddels veel verder weg is. 
 
Templeton rent zo hard als hij kan, en bedankt met elk stapje de makers van zijn magische laarzen! Na ongeveer vijf 
minuten is het duidelijk dat het ding hen niet in kan halen en het zakt in elkaar en verdwijnt onder de oppervlakte. 
 
****************************************************************************** 
 
De groep slaat de volgende schipbreuk over en houdt een noordoost richting aan. Het is hen nu ook duidelijk dat de 
Sargasso draait. Toen ze eerst vast kwamen te zitten waren ze aan de oostkant van de zeewiermat, met de boeg naar 
het zuiden toe. Dertig uur later ligt de Wyvern aan de westkant, met de boeg naar het noorden toe, en is het centrum 
oost. Het idee dat ze op een klein matje op een enorm oceaan lopen blijft eng, behalve voor Templeton (die deels 
waterelementaal is) en Bohairic (met zijn nieuw gewaad).  
 
De pak zeewier onder hen voeten wordt nu donkerder, met zwarte stukken door het groen heen. Templeton klaagt 
dat hij ze nu omhoog moet duwen, ook al het blijft nog altijd waterig. Op een gegeven moment stopt hij even om te 
rusten en Bohairic kijkt naar een schets die hij heeft gemaakt van het gebied. Hun doel lijkt nu een schip te zijn die op 
ongeveer vijfhonderd voet afstand ligt. De donkere zeewiermat loopt aan beide kanten van dit schip af, alsof het op 
het toppunt van een grote zweer ligt. Voordat ze het laatste stukje afleggen tovert Sheler een schorslaag over haar 
huid heen, wordt Tin onzichtbaar, en geeft Bohairic wat extra krachten aan Templeton.  
 
Templeton begint weer te duwen en is net begonnen met mopperen over hoe oneerlijk het allemaal is wanneer Hope 
van de slee gerukt wordt door een liaan uit het zeewier! Templeton bukt onder een tweede, grijpende liaan en laat de 
slee los om zijn schilden te pakken. Hope wordt vastgehouden ongeveer tien voet van de slee en worstelt tegen het 
wurgende, geanimeerde zeewier. Alleen Bohairic en Tin-a-Tin weten de Vine Horrors op te merken die de lianen 
besturen 
Wat iedereen opvalt zijn de vijftig of zestig Vine Horrors die de weg terug blokkeren. Ze staan om de tien voet in een 
brede cirkel om het schip heen, ongeveer honderd voet achter de groep, en met één stem begint een spreekkoor,  
 
“Outsiders… outsiders… outsiders…” 
 
Een lichtpuntje verschijnt in de lucht wanneer Tin-a-Tin een lichtspreuk op een muntje uitspreekt, en iedereen hoort 
haar mompelen, 
 
“Geld weggooien, belachelijk…”  
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Het lichtpuntje vliegt door de lucht en valt op het zeewier. Het zinkt niet helemaal, en blijft gloeien onder de 
oppervlakte. De spellthief is erg tevreden met haar worp en legt het snel uit,  
 
“Controllers voor en achter het muntje!” 
 
Templeton heeft genoeg gehoord en pakt zijn kans om al zijn frustraties te uiten. Hij springt op het stukje zeewier 
naast het lichtje en scheurt het helemaal kapot met de messen aan zijn schildspiesen. Hope wordt niet losgelaten en 
de Genasi moppert over hoe hij nooit de goeie de eerste keer krijgt. 
 
Hope rukt zichzelf vrij van de assassin vine en stapt terug. Met één beweging reikt hij zijn handen over zijn schouders, 
pakt hij zijn bijl vast en hakt hij het ding in tweeën!  
 
“Het werd pas tijd dat ik weer iets mocht meppen!” 
 
Templeton zucht,  
 
“Wacht even, hier komt ‘ie, op mij natuurlijk…” 
 
De overblijvende Vine Horror roept een nieuw stukje zeewier tot leven, inderdaad naast Templeton, en dit valt gelijk 
aan. Hij weet de grijpende lianen af te weren met zijn schilden; stukjes blad vliegen hem om de oren maar hij blijft 
gefocust op het zeewier naast het muntje. 
 
Bohairic, nu ook vliegend, pakt het touw aan de voorkant van de weer stilstaande slee. Hij vliegt richting het donkere 
schip en trekt de slee achter hem aan. Sheler en Timothy pakken de randen vast en kijken uit voor meer vijanden.  
 
Een tweede vine ontspringt naast Templeton en Hope wijst naar een stukje zeewier tussen hem en Templeton in. 
 
“Mijn!” 
 
Hij rent op het af en hakt iets onder de oppervlakte met zijn bijl. Dat het bijl onder het water verdwijnt boeit hem 
niets en hij behoudt met gemak zijn balans. Templeton ziet iets bewegen onder het water en weer springt in de 
aanval. Water en verscheurde takken sproeien overal en wanneer hij klaar is verandert een assassin vine naast hem 
terug in gewoon zeewier. De Vine Horror naast Hope grijpt voor zijn been met groene klauwen en de hele arm 
ontploft! Gloeiende magische pijlen slaan op de laatste Vine Horror in, afgeschoten door een achteruitvliegende 
Bohairic. 
 
“Op de slee! Snel!” 
 
De vliegende tovenaar trekt de slee even iets langzamer en Hope en Templeton waden snel terug.  
 
“Houd je vast!” roept Bohairic, en hij vliegt gelijk zo snel als hij kan. Hoe dichter ze bij het schip komen, hoe bewuster 
ze worden van een soort gezoem in hun oren. Het geluid pulseert met dezelfde ritme als het gezang van de Vine 
Horrors om het schip heen, en dit spreekkoor wordt steeds harder, aangevuld door de stemmen van de honderden 
Vine Horrors die nu om het schip heen staan.  
 
“OUTSIDERS… OUTSIDERS… OUTSIDERS…” 
 
Het zwarte zeewier om de slee heen begint te bewegen maar ze hebben zo’n vaart dat het niet meer terug te houden 
is. Met Bohairic vooruit vliegen, Hope en de drie halflings erboven op, en Templeton achteraan hangend schaatst de 
slee op het schip af. Het zeewier komt tot bijna aan het dek van het schip, alsof het schip nog net niet opgeslokt is.  
Een naam wordt heel even zichtbaar aan de spiegel, Donderdraak, voordat Bohairic omhoog vliegt! 
 
De slee stijgt op en vliegt van het zeewier af, over de rand van het schip, en valt weer neer op het dek. De bemanning 
van de vliegende slee springen in de lucht af en doen hun best om veilig op het dek te landen. De slee crasht neer op 
het dek, schaatst een paar meter over de gladde planken, en komt tot rust tegen de rails aan de stuurboordkant. 
Templeton, Sheler en Hope vallen hard, maar weten hun vallen te breken door op tijd weg te rollen. Timothy valt 
gewoon hard op dek en scheurt zijn arm open aan een blootgestelde spijker. 
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De vier staan op en de andere twee vliegen naar beneden. Samen bekijken ze hun omgeving. Ze staan op het dek van 
een schip die tot aan het dek in zwart zeewier ligt, zeewier dat krioelt en grijpt alsof het leeft. Om het schip heen 
staan honderden Vine Horrors, die het schip omsingelen en langzaam op het af lopen. Een eng gezoem vult hun oren, 
en overal komt steeds het ene woord terug. 
 
“OUTSIDERS… OUTSIDERS… OUTSIDERS…” 

Deel 16: 14.01.2009: “De Moeder van Alles” 
 
Het zeewier om het schip heen verandert in een grijpend, klauwend massa – het werk van de opgeroepen assassin 
vines. Achter de bewegende lianen staan honderden Vine Horror’s. Elke vine horror houdt een linkerhand over de 
massa lianen en het lijkt als of ze in communicatie zijn. 
 
“Hier komen was de makkelijke deel van het klusje,”  
 
De groep kijkt snel rond. De planken zijn nat en bijna onzichtbaar, bedekt met glibberig zeewier. De mast staat nog, 
zonder zeilen, en verder is het helemaal kaal. Trappen aan de kanten leiden tot een verhoogd achterdek, en tussen de 
trappen in hangen twee deuren uit de scharnieren. Achter de deuren leidt een brede trap naar beneden. 
 
Tin-a-Tin glipt stilletjes naar beneden en zet haar hoofd voorzichtig tegen een deur aan de rechterkant. Ze zet alle 
andere geluiden uit haar hoofd en luistert hard voor … iets. 
 
BOEM!  
 
Ze draait zich om, geschrokken, en ziet Hope de achterste kamer binnen lopen. Verrotte deuren liggen op de vloer van 
de kamer van de kapitein. Groen licht lekt naar binnen door de met zeewier afgesloten, kapotte ramen in de spiegel 
van het schip. Een verrot bureau staat voor de ramen, en geen muur is te zien – alles is dik bedekt met zeewier. 
Hope loopt vrolijk de kamer in en kijkt achter het bureau. Plotseling schieten vier armen uit het zeewier, twee aan elke 
kant! Twee opeens zichtbare Vine Horrors proberen Hope bij de keel te pakken, maar hij schudt ze vaardig af, stapt 
terug en hakt op de eerste in. Zijn adamantine bijl snijdt grote stukken van het beest af, die op de vloer liggen te 
trillen. 
Templeton hoort Hope vloeken en rent de kamer in. Hij roept, “Controllers!” en maakt een salto over het bureau 
richting de tweede Vine Horror. Versneld door spreuken, magische laarzen en zijn eigen vaardigheden heeft de Horror 
geen schijn van een kans. De Genasi eindigt zijn salto met al zijn gewicht geconcentreerd op de vele punten van zijn 
twee schilden, en deze snijden het plantbeest helemaal kapot. 
Sheler kijkt naar binnen en ziet de twee jongens bezig, 
“Dat komt wel goed,” zegt ze, en ze loopt door de deur die Tin-a-Tin inmiddels heeft geopend. 
De zwaar beschadigde Vine Horror kijkt naar Hope en een bijna menselijke glimlach verschijnt op het groene gezicht. 
Het zeewier op de vloer komt tot leven en bindt Hope van top tot teen in. De Vine Horror zwaait en een gaatje 
verschijnt in de grijpende lianen, precies tussen Hope zijn benen. De Horror schopt hem daar, hard, en stapt terug – 
buiten bereik van een kopstoot of vuist van de geïrriteerde Forsaker. 
Het kost Hope wat moeite maar uiteindelijk kan hij zichzelf vrijscheuren van al het natte klimop. Hij smijt de laatste 
sliertjes op de grond, en raapt zijn bijl op. Templeton maakt weer een sprong en komt bijna in de beurt van de Vine 
Horror wanneer er weer zeewierlianen hem uit de lucht plukken. Ze wurgen hem, proberen hem te ontwapenen en 
doen op alle mogelijke manieren hun best om hem tegen te houden. Toch heeft hij net genoeg impuls over om met 
één schild de kop van de tweede Vine Horror eraf te snijden. 
***************************************************************************** 
Het zeewier valt weer stil op de planken met een nat plopgeluid en Bohairic knikt van de deurgang, 
 “Knap werk, jongens.” 
De rode plekken op Hope zijn nek beginnen te verdwijnen terwijl hij de pijn in zijn kruis afloopt. Hij halt de la uit het 
bureau en raapt een envelop en een zakje op voordat hij de groep weer inhaalt in een wandelgang aan de 
bakboordkant van het wrak. Bohairic drijft een paar centimeter boven de natte, groene planken en Tin-a-Tin is nog 
steeds niet te zien. Templeton staat achter Sheler en Timothy bij een open deur. De stem van Tin-a-Tin luidt uit de 
volgende ruimte, 
 “All clear. Ik ga naar de volgende.” 
De anderen lopen verder en na hen loopt Hope langs een open deur. Hij neemt even een kijkje naar binnen. Het licht 
van de harnassen van Templeton en Sheler in de gang is meer dan genoeg, zeker met zijn ogen. Ooit was het een soort 
opslagplaats, voordat het zeewier van beneden er doorheen brak. Overal liggen kisten, dozen en pakjes, zowel open 
als dicht. In een paar secondes ziet Hope beschuit met zwammen op, glasscherven, natte papieren, verroeste spijkers, 
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gescheurde en beschimmelde kleren, dode ratten, levende kakkerlakken en wormen, spinnenrag, kleine krabben en 
botjes. Alle planken zijn van de muren gevallen en alles is bedekt met nat zeewier. Hij loopt door naar voren, naar de 
mogelijke actie. 
Aan het eind van de gang gaat na een tijdje een deur open. Het gekraak van gezwollen hout wanneer de deur open 
gaat zet iedereen aan vol alert. 
 “Gadverdamme! Hrrg!” zegt Tin-a-Tin. 
Een vieze stank van rottend vlees vult de gang. 
 “Jakkes! Gadver… blijkbaar de keuken, jongens. Als ik jou was zou ik wachten als ik trek had. Ik ga nog even zoeken.” 
Een minuut later gaat er nog een deur luidruchtig open, aan de stuwboord kant van de keuken, en de rest van de 
groep loopt de keuken in. Hier is het net zo’n puinhoop als in het ruim, alleen met de extra ergernis van rottend vlees 
en bedorven kaas. Alle voorraadvaten zijn opengebroken en het zout is al lang opgelost. Templeton vindt een paar 
flessen met kurken nog in en veegt ze schoon. Een donkerrode vloeistof is zichtbaar binnen en hij zwaait met zijn hand 
achter zijn rechteroor. Zijn schild onthoofdt daarmee bijna Bohairic. 
 “Lekker, een wijntje!” 
******************************************************************************** 
De stem van Tin-a-Tin luidt uit het niets, 
 
 “We kunnen niet verder! De gang aan de andere kant gaat terug naar achteren.” 
 
 “Dacht het niet!” zegt Hope, en hij hakt op de keukenmuur in met zijn reuzenbijl! De bijl bijt in de muur en hout 
breekt aan beide kanen van waar het inslaat. Tegen de tijd dat de bijl bij de vloer is, is een twee voet breed en zes voet 
hoge opening ontstaan. Hope heeft geen tijd om het te bewonderen, want groene lianen wikkelen zich om zijn bijl en 
armen heen, en slepen hem het gat in! 
 
Van achter de muur komen vreselijke geluiden, alsof iemand helemaal afgetuigd wordt door sterke plantbeesten met 
klauwen en wurglianen. Tegelijk barst de vloer van de keuken in wurgende lianen uit! Bohairic wordt uit de lucht 
gehaald en omgewonden door de taaie, natte slierten. Happend voor lucht, hij doet zijn best zijn longen te vullen en 
wordt per seconde roder in het gezicht! Sheler en Timothy weten de zoekende planten te ontwijken, en een vloek uit 
de lucht geeft aan dat Tin-a-Tin ook doelwit is geweest, maar ook heeft ontsnapt. Templeton wordt van alle kanten 
aangevallen maar houdt zijn schilden draaiend. De punten glinsteren in het licht van Sheler en snijden de lianen uit de 
lucht. 
 
De groep gaat gelijk over naar aanvallen en aan beide kanten van de muur wordt er zwaar gevochten. Bohairic 
teleporteert uit de wurggreep en vliegt bij het plafond naast het gat. Hij lijkt heel geconcentreerd. 
 
Lianen schrapen langs de muur en dichten het gat. Alleen in een donkere kamer, omringd door een onbekend aantal 
vijanden, begint Hope te glimlachen. In een paar secondes raken zijn ogen gewend aan het schemerlicht dat door het 
gat de kamer toch bereikt. Hij houdt zijn bijl hoog en wacht zijn kans af. 
 
In de vieze keuken kijkt Sheler snel rond; er zijn geen vijanden te zien, alleen overal lianen. Zelfs degene die Bohairic 
net in een wurggreep had is niet te onderscheiden van de rest van de planten op de vloer. 
  
“Ik lok ze uit – merk hun plaatsen!” 
 
De druïde springt, rolt en danst door de keuken heen. Van verschillende plekken schieten lianen de lucht in, grijpend 
voor haar snelbewegende vorm. Ze ontwijkt ze met gemak en komt tot rust naast het gat. 
 
“Ik zag maar twee…” 
 
Haar kleine vorm wordt ineens opgeslokt door tientallen lianen die uit de vloer groeien waar ze nu staat! Een groene 
cocon omhult haar en begint te krimpen. Ze probeert iets te zeggen – een vloek of een spreuk – maar meer takken 
groeien uit de lianen en schieten haar mond in. Ze begint te kokhalzen en te schudden. 
 
Timothy reageert snel en roept een zilveren licht op, dat zijn hele lijf omringt. Het licht vloeit naar een punt boven zijn 
hoofd en flitst naar het zeewier dat Sheler wurgt, zonder enige reactie.  
 
“Wat moet ik doen?” roept de priester, helemaal van slag. 
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De druïde kan hem niet beantwoorden maar is gelukkig voor alle situaties voorbereid. Ze wurmt een hand naar boven 
en snijdt met een grote klauw de lianen in haar mond door. Ze spuugt de liaan uit en stuurt haar hulpje aan,  
 
“Ik kan dit wel aan, help de anderen!” 
 
*****************************************************************************  
 
In de voorste kamer heeft Hope het ook naar zijn zin. Hij ziet beweging bij de muur en schuifelt naar voren door de 
trekkende lianen. Zijn bijl komt omhoog en komt neer in de borstkas van een Vine Horror. De bovenhelft van het ding 
hangt in tweeën, met het hoofd bij zijn buik. Het gezicht van het ding draait om en het glimlacht, ondersteboven, naar 
zijn tegenstander. 
 
Templeton snijdt een gat naar de andere kamer en schiet zijn maat te hulp. Met zijn linkerschild dicht bij de vloer 
houdt hij lianen tegen, en elke plant die hem aanval valt in stukken op de vloer. Hij komt naast Hope en mept de Vine 
Horror met zijn rechterschild. Het lachend gezicht wordt verscheurd door de punten en de Horror valt uit elkaar. 
 
Op het moment dat de Vine Horror sterft stappen twee meer uit de groene muren tussen de keuken en de andere 
ruimte in. De eerste glipt de keuken in en de tweede valt Templeton met grote klauwen aan; de eerste slag weert hij 
met zijn schild af maar de tweede schiet onder zijn schild richting zijn buik. 
 
“TSJOK!” 
 
Hope z’n bijl snijdt de hele arm van de Vine Horror af en het valt gelijk slap op de vloer. De Vine Horror kijkt naar het 
stompje en zeewier wurmt zich in de vorm van een arm eruit. Afgeleid door dit bizarre reconstructie hoort niemand 
een derde Vine Horror die achter Hope uit de muur komt. Deze tilt zijn armen omhoog, maakt een dubbele vuist, en 
hamert op Hope zijn nek met botbrekende kracht! 
 
In de keuken vecht Sheler nog steeds tegen de assassin vine die haar in een wurggreep heeft. Ze ziet de vine horror op 
haar afkomen en voelt de assassin vine haar proberen rechtop te trekken, een makkelijker doelwit voor de Horror. Ze 
duwt met al haar kracht naar links en voelt de vine tegen haar in duwen. Op het laatste moment, met de klauwen van 
de Vine Horror al in beweging, laat ze zich meegaan met de lianen die haar vasthouden. Ze schiet naar rechts voordat 
de lianen haar weer opvangen, maar het is net genoeg. De Horror mist en ze kan haar klauwen uitreiken en de arm 
van het plantbeest raken. Gouden ijs straalt uit haar klauwen en bedekt de Horror, die met moeite zich omdraait voor 
een volgende aanslag. 
 
Hope rolt met de vuistslag op zijn nek en komt omhoog met de Horror tussen Templeton en hem in. Bohairic eindigt 
zijn introspectie en komt in actie. Zijn zelfverzekerde stem geeft iedereen nieuwe moed, 
 
“Ze krijgen ook hun kracht va hun verbinding met het zeewier! Haal ze onderuit en je verbreekt dat even!” 
 
Tegelijk gebruikt hij een spreuk om de vijanden te vertragen. De Horror en de Vine in de keuken bewegen als 
mimespelers, terwijl de Horror in de voorste ruimte zijn uiterste best blijft doen om Templeton in stukken te 
scheuren. Helaas voor het plantbeest heeft het geen schijn van een kans; elke keer dat het aanvalt weet Templeton de 
aanval te weren en de Horror wordt van de vloer gehaald, voordat het eindigt op de vloer. Hope laat ze spelen en 
springt de keuken weer in. Elke keer dat de Horror opstaat steekt Templeton er weer in, en in een mum van tijd is het 
verslagen. Tegelijk valt de meewerkende assassin vine ook stil.  
 
In de keuken heeft Sheler de Horror zo vaak beschadigd dat het niet meer kan bewegen. Het gouden standbeeld staat 
naast haar en kijkt toe terwijl ze tegen de wurgende assassin vine vecht. Hope eindigt het spel met één slag, die het 
beest in tweeën splitst. 
 
*****************************************************************************  
 
Een paar minuten later staan ze alle zes in het voorste ruimte. Er zijn geen andere deuren, en ook al heeft Tin-a-Tin 
een verstopte passage gevonden tussen een gang en de voorste ruimte heeft ze geen andere deuren kunnen vinden.  
 
Tin en Timothy lappen de gewonden op met toverstokjes en spreuken en de rest doorzoeken de ruimte. Een luik in 
vloer leidt dieper het schip in en Hope veegt het zeewier uit de weg. Templeton haalt de luik open en de zes laten zich 
naar beneden vallen. 
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Het is hier vochtig en heet, en het enige licht komt van de harnassen van Templeton en Sheler. Dit is genoeg om een 
verrotte ruimte te laten zien. Ze konden net zo goed in een grot kunnen zijn, een grot bedekt met stinkend, rottend 
zeewier. Nergens is het hout van het schip nog te zien.  
 
Ze gaan er van uit dat de vorm van het schip nog telt, en doorzoeken de achterste muur. Tin vindt scharnieren onder 
het zeewier en spuit olie over ze heen.  
 
“Alsof dat gaat helpen!” zegt ze met een zenuwachtig lachje.  
 
Templeton duwt een deur open en hun harnassen verlichten de ruimte – het ruim van het schip. Het ruim is leeg, 
behalve voor een aantal kisten achterin aan de rechterkant. Achter de kisten steken twee schotten uit van de wanden, 
en tussen de schotten in gaat het ruim verder. Hoe verder weg ze kijken, hoe donkerder en viezer het wordt, en 
achter de schotten zien ze een gat in de vloer die diep naar beneden gaat. Bij de kisten wordt het zeewierlaag dieper 
en onregelmatig, alsof er meer schatten eronder liggen. 
 
“Oei, kisten!” 
 
Tin, nog altijd vliegend en onzichtbaar, glipt de kamer in en glijdt voorzichtig met haar rug tegen de wand het ruim in. 
 
“Laten we zien of de baas hier woont,” zegt Sheler, en ze loopt het ruim in. 
 
Halverwege de schotten begint een bult te bewegen. Voordat Sheler een sprongetje achteruit kan doen worden haar 
voeten gepakt door iets onder het zeewierlaag op de vloer. De bult verrijst uit het zeewier, een enorme beest dat het 
meest op een dode worg lijkt, geanimeerd door zeewier. Zijn schouders zijn vol zeven voet van de vloer en het beest is 
minstens twaalf voet lang van neus tot staart. Verrotte vlees hangt van bleke botten af, en door alles beweegt 
zeewier. Van de schouders van het beest spruiten groene tentakels van zeewier en het zijn deze die over de vloer 
lagen uitgereikt, wachtend op prooi. 
 
De druïde wordt vastgepakt en met een zweepbeweging van de tentakel vliegt ze naar de wachtende tanden van de 
vinewolf. De kaak van het ding hoeft geen natuurlijke wetten te gehoorzamen, en opent verder dan Sheler had 
kunnen geloven. Ze vecht tegen de ijzeren greep van de tentakel, maar het is vechten tegen de bierkaai. Waar ze een 
seconde eerder op de vloer stond hangt ze nu voor tientallen wrede tanden in een hoofd zo groot als haar hele lijf! 
Alleen haar fantastische lenigheid redt haar leven in dat seconde; de muil klapt dicht en ze buigt haar hele lijf uit de 
weg, haar hoofd bij haar voeten! 
 
Hope springt in actie en rent haar te hulp. Zijn bijl vliegt van zijn rug en glimt in het licht van de twee harnassen. 
Halverwege de monster gebeurt het weer. Tentakels op de vloer wikkelen zijn voeten in en halen hem de lucht in. Een 
tweede door zeewier geanimeerde lijk van een reusachtige wolf ontspringt uit de vloer, en deze heeft geen moeite 
met het inpakken van de grote Forsaker. De tentakels rollen hem op en halen hem in, zijn armen vast tegen zijn lijf. 
Voor een tweede keer opent een grote muil, en Hope kan niet uit de weg komen. Slagtanden bijten diep in zijn zij en 
bloed sproeit over de vloer. De muil opent en de tentakels sleuren hem omhoog, waar ze hem op een betere hoek 
proberen te houden voor de volgende hap. 
 
Bohairic kijkt door de deuren heen en denkt razendsnel hardop in een mompelend monoloog,  
 
“Plantbeesten, geanimeerd, we kunnen de controle zo niet kunnen breken, aanvalspatroon heeft iets van een 
rhagodessa –van het Eiland! De baas kent die dingen, gebruikt hun tactieken… maar rhagodessa zijn ongedierte en dit 
is een plant, MAAR OOK een denkende wezen! Geen instinct… ja… dat kunnen we gebruiken! Als hun prooi een 
schijnbeweging zou maken zou een rhagodessa gewoon aanvallen. De hersens achter deze zijn slimmer, en de 
aarzeling geeft je een kans….” 
 
Hij verheft zijn stem, “Gebruik overduidelijk schijnbewegingen - wanneer je loskomt dan!” 
 
*****************************************************************************  
 
Met bloed op de vloer besluit Tin-a-Tin de kisten even te laten. Met een flits van haar armband wordt ze weer 
zichtbaar, en een pijltje prikt in één van de grote plantwolven. Tin heeft een deel van haar bewustzijn gefocust op het 
puntje van de pijl en heel even krijgt ze inzicht in de elementale verhoudingen binnen het beest. Als plant heeft het 
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geen zenuwstelsel zoals een vlees en bloed mens, en verricht onder andere elektriciteit niet zo veel schade. Tin tapt 
een deel van deze weerstand af, maar ze merkt dat het weinig invloed heeft op het beest. 
 
“Sorry, Bohairic, het is gewoon immuun voor je stroomstootjes!” 
 
De twee wolfplanten proppen hun prooi weer in hun muilen en knagen er op los. Zowel het gebrul en gevloek van 
Hope als de schelle gebeden van Sheler spoort de rest aan tot heviger actie. Terwijl Hope zijn dolk pakt en zijn 
vinewolf begint te steken, rent Templeton op de andere af! Met de schild voor zijn linker schouder ramt hij de rechter 
schouder van de vinewolf, en de punten zinken diep! Zonder verlies van impuls rolt hij langs de flank van het beest 
terwijl de linker schild blijft zitten. Hij opent zijn armen wijd en hamert de rechter schild diep in de heup van de 
plantwolf.  Voordat de andere de kans krijgt om zijn blootgestelde middenrif aan te vallen trekt hij beide schilde weer 
uit en geeft hij beide een draai! Stukken plant, bot en verrotte orgaan vliegen uit de gaten die de schilden achter zich 
laten. De Genasi staat in een defensieve houding tussen de twee beesten in en inspecteert de schade maar de 
vinewolf geeft geen teken dat de schade er toe doet. Het blijft aan Sheler knagen. 
 
De druïde kan zich niet vrijwurmen. Weerhaken in de tentakels verhinderen al haar ontsnappingspogingen – ook iets 
van de rhagodessa. Bohairic knikt naar Timothy en hangt gespannen in de lucht, wachtend op zijn kans. Timothy 
oppert een spreuk en een lichtbol verschijnt om hem heen. Het licht focust weer bij zijn hoofd en schiet in twee felle 
stralen op de wolf die Sheler vast heeft. De licht laat oppervlakkige brandwonden achter en Bohairic maakt gebruik 
van de afleiding; hij vliegt naar Sheler toe, raakt haar aan, en de twee verdwijnen! De tentakels zoeken een doelwit 
maar de twee verschijnen weer bij de deur, buiten bereik van de vinewolf.  
 
Met de wolf voor haar op zoek naar een slachtoffer vliegt Tin terug naar de ingang. Onderweg gooit ze met de 
Maztikaanse dolk op Hope zijn tegenstander. De dolk snijdt een tentakel in tweeën en verschijnt weer in haar hand. 
Met een grom schudt Hope de andere tentakel van zich af. Hij schopt zijn bijl, die in het zeewier ligt, naar zijn 
uitgereikte hand toe en haalt uit naar de plantwolf. Naast hem is Templeton bezig met de andere wolf. Twee 
draaiende schilden weren tentakels af en bij elke kleine opening bewerkt hij het karkas met de glimmende punten. 
 
“Tunnelgraven? Leuk idee!” zegt Hope, die meer als houthakker dan tunnelgraver te werk gaat.  
 
*****************************************************************************  
 
Het lijkt dat ze beginnen te winnen wanneer de vuile stank ineens erger wordt en tientallen oorverdovende, 
jammerende stemmen vullen het ruim. Uit het zeewier bij de put verrijst iets verschrikkelijks. Het lijkt een enorme zak 
stinkende vegetatie, bedekt in schreeuwende mensachtige gedaantes die allemaal worstelen om vrij te komen van het 
ranzige vlees. Een opgezwollen buik bedekt in dik, groen slijm hangt van de donkere figuur. Het infantiele gejammer 
weerklinkt uit de weerzinwekkende passagiers die zich langzaam uit hun moeder vrij proberen te komen. Minstens 
twintig voet lang, de groteske vrouw/plant hybride is een nachtmerrie van slijmige armen en geclusterde ogen, een 
piramidevormige massa dat eindigt in een hoofd vol ogen en doornachtige tanden.  
 
De Moeder van Alles is wakker, en zij is pissed. 
 
Hope en Templeton veranderen hun houdingen vanwege de nieuwe dreiging, maar het helpt niet. Ze vloeit het ruim 
binnen, rekt uit, en daalt neer op Templeton. Lange klauwen pakken hem vast en haar mond opent, wijder dan de 
Genasi en zijn schilden. De moeder slikt hem helemaal in en het wordt een stuk donkerder in het ruim. Wanneer de 
Moeder terug naar haar eerste positie krimpt staat de Genasi nog wel, maar bloed stroomt van schaafwonden en 
scheuren aan alle kanten van zijn lijf, vooral op het hoofd. De klauwen laten hun sporen achter maar niets vergeleken 
met de duizenden tanden. Met de Moeder terug bij de schotten is het ruim weer verlicht door de twee harnassen, op 
Sheler in de achterkamer en Templeton tussen de vinewolven in. 
 
Templeton schudt het bloed uit zijn ogen en stapt opzij, met de vinewolf tussen hem en de Moeder in. De wolf 
probeert hem te grijpen maar de tentakels slaan op het dek naast hem. Water en stukken zeewier vliegen de lucht in, 
en de planken kraken onder de kracht van de slag. Het beest schudt zijn hoofd en loenst naar de Genasi in, blijkbaar 
verblind door het licht dat uit zijn harnas straalt. Met het beest uit balans gaan de schilden weer in de aanval. 
Templeton hakt de schedel van de vinewolf in stukken en blijft hakken en graven totdat het ding in elkaar zakt op de 
grond. 
 
Hope springt op Moeder af maar wordt uit de lucht geplukt door de vinewolf achter hem. Alweer wordt hij opgerold 
en naar de grote muil gesleept. Zijn bijl klettert weer op het dek wanneer zijn armen ingerold worden en alweer gaat 
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het ding aan hem knagen. De wonden van de vorige aanval zijn nog lang niet genezen en het ziet er niet goed uit. Met 
Hope ingepakt staat Templeton alleen voor Moeder. 

Deel 17: 21.01.2009: “Victory!” 
 
Templeton staat niet lang alleen. Twee halflings rennen het ruim in en staan achter hem, Sheler rechts en Timothy 
links. Timothy lijkt alsof hij een offensieve spreuk gaat gebruiken, maar hij kan niet wegkijken van het bloed op het 
zeewier om Templeton heen. Hij begint een gebed en fronst, 
 
“Dat geluid! Het gemekker! Het zit in mijn hoofd!” 
 
Hij houdt zijn gezicht in zijn handen, laat zijn schouders zakken en ademt hard uit. Gefocust oppert hij een kort 
gebedje dat een deel van de schade hertelt bij de Genasi.  
 
Sheler schat het toestand van haar vriend in en maakt haar beslissing. Ze roept tegen de Moeder, 
 
“Gruwel! Je bent een gevaar voor alle reizigers en je verdient geen plaats op de open zee!” 
 
Ze concentreert door het lawaai en opent haar aanval met splinterbolts, kleine stukjes hout die vliegen op de Moeder 
af en veranderen en route in grote speren. De bolts schieten grote gaten in de Moeder en exploderen tegen de schot 
achter haar. Ze hervormt gelijk en lijkt weer ongedeerd.  
 
Bohairic is ook bezig, ook al vindt hij het geluid uiterst vervelend. Het verschrikkelijk gejank van de Vine Horror 
foetussen doorboort zijn hoofd als een spijker en het kost al zijn concentratievermogen om de krachten goed te 
visualiseren voordat hij ze manipuleert. Zijn eerste spreuk gaat goed, en voor hem gaat de wereld een stukje 
langzamer. Voor de anderen versnellen zijn bewegingen en zijn woorden, en vier gloeiende pijlen energie schieten uit 
zijn uitgereikte rechterhand. Drie slaan in op het hondje dat Hope als kauwspeelgoedje gebruikt, en de laatste raakt 
Moeder, die hem gelijk met twintig ogen boos aankijkt. 
 
“Geen bijzondere weerstand tegen magie, excellent…” mompelt Bohairic op hoge snelheid. 
 
De Moeder vloeit naar voren en het geluid wordt nog harder in het ruim. Templeton probeert haar enorme bek te 
ontwijken maar kan niet uit de weg komen. Op het laatste moment flitst een energieveld tot leven naast zijn huid en 
dit houdt de tanden tegen! De Moeder schreeuwt met woede en trekt zich terug naar de schotten. De ongeboren 
Vine Horrors schreeuwen mee. Hun klauwen proberen de Genasi te pakken maar de afstand is te groot.  
 
“Bedankt, Sheler!” zegt Templeton, met zweetdruppels op zijn voorhoofd. 
 
Bohairic krijgt een gemene lach op zijn gezicht wanneer hij ziet de Moeder terug bij de schotten. Hij begint de 
woorden van een spreuk, klaar om een straal supersonisch energie op haar af te schieten. Alweer begint het gejank 
door te dringen en wanneer de Moeder haar eigen schrille stem toevoegt is het hem te veel. De energie blijft bij zijn 
vingertoppen gloeien! Hij kijkt naar zijn handen en schroeit zijn gezicht op van de pijn. Een concentratieverlies van een 
tiende van een seconde en de spreuk is niet goed afgerond. De tovenaar schudt de energie weg, en vloekt in versnelde 
Mulhorandi. 
 
Hij gooit zijn rugtas op de grond naast hem en het landt in een plas. Bovenaan ligt zijn hamersfeer en hij raapt het op, 
zijn elke beweging wazig voor de rest. Hij richt het op de vinewolf en laat het vliegen! 
 
Naast de gloeiende hamer vliegt een gloeiende longsword, opgeroepen door Timothy. De twee wapens vallen het 
wolfachtige beest aan en dit geeft Hope een kans. Met een brul laat hij al zijn woede opborrelen. Zijn spieren lijken te 
groeien en botten in de tentakels beginnen te kraken. Toch komt hij nog niet vrij. 
 
******************************************************************** 
 
Templeton en Sheler trekken zich even terug, buiten bereik van de klauwen en tanden van Moeder. Tin tikt Sheler op 
de schouder en knikt, 
 
“Nu, Sheler?” 
 



176 

Sheler zucht en knikt. 
 
“Ik hoop dat het geen pijn doet, Tin.” 
 
“Geen idee, ik heb het nooit op mezelf gedaan!” 
 
Tin legt haar hand over die van Sheler en concentreert. De druïde trilt even en kijkt Tin aan met een op dat moment 
ondoorgrondelijke blik. De spellthief vliegt langzaam het ruim in en hangt even in de lucht, op zoek naar de beste 
route naar achteren. 
 
Templeton, net buiten bereik van de opdoemende Moeder, haalt een potion uit een leren zakje aan zijn riem en 
ontkurkt het met zijn duim. Hij drinkt het in een keer leeg en wordt net zo snel als Bohairic. Met een vlugge beweging 
gooit hij zijn eigen rugtas neer op de grond en zijn handen doorzoeken de inhoud, te snel om te volgen. Met een lach 
haalt hij een houten kistje tevoorschijn en hij werpt het neer op de grond. Een bruine steen en een fluwelen kussen 
rollen eruit en hij stapt op het steentje met al zijn kracht. 
 
Zodra het steentje knapt rollen Templeton zijn ogen terug in zijn hoofd. Hij wijst op de grond voor zich en zijn mond 
vormt de woorden “Val die plantenkreng aan!” Zijn ogen nemen weer hun normale stand aan en voor hem verschijnt 
een rots, zwevend in de lucht. De Moeder van Alles blaast tegen de rots en kijkt het wantrouwend aan. De rots barst 
open als een bloemknop en ontvouwt… in vier identieke rotsen. De vier rotsen vouwen open in zestien, de zestien in 
tweehonderdzesenvijftig en dan neemt het al ontvouwend een vorm aan. Binnen enkele seconden staat een stenen 
wezen tussen Templeton en de Moeder in. Zijn hoofd moet bukken bij het plafond en zijn schouders zijn zeker twee 
meter breed! Onder het zeewier kraken de vloerplanken onder het enorme gewicht. Ze knappen tegelijk en het wezen 
zinkt de vloer in… en dan stopt, met de poten in de lensput. Het lijkt er op dat er genoeg zeewier onder het schip zit 
om het gewicht van de stenen elemental de dragen. In een grote gebied om het ding heen steken kapotte balken en 
planken aan alle kanten uit, maar het ding blijft staan. De stank van het lenswater mengt met de stank van de Moeder 
en het wordt nog ondraaglijker om hier beneden te zijn. 
 
Voor Templeton wisselen de elemental en de Moeder stevige klappen uit en hij neemt de tijd om een genezend 
toverdrankje te slikken. Zeewier en verpulverde vine horrorfoetussen hangen van de stenen vuisten van de elemental, 
en het schuifelt naar voren toe. De Moeder deinst even terug, schreeuwt, en gaat volledig in de aanval! Haar klauwen 
scheuren stukken uit de ruwe steen van de elemental en haar tanden laten barsten achter in de rotsen. Hier in het 
ruim van het verlaten schip voeren de twee reusachtige wezens een echte titanenstrijd, met alleen oog voor elkaar. 
 
Hope vecht tegen de plantwolf om bij de vloer, en zijn bijl, te komen. Hij ontsnapt de tentakels maar laat veel huid 
achter aan de weerhaken. Hij raapt zijn bijl op en hakt in op de Moeder. Gefocust op de elemental let ze niet goed op 
de kleine man met de grote bijl, en hij hakt door vijf of zes van de jonkies aan haar buik. Tin neemt haar kans en vliegt 
boven zijn hoofd naar de grote put achter de schotten, maar Moeder heeft weer aandacht voor de kleine wezens in 
haar broedplaats. Ze reikt haar nek uit achter de snelvliegende halfling aan en probeert haar in één hap op te eten. Tin 
trekt haar voeten in op het laatste moment en ontsnapt met bloedende benen. Ze neemt een plek in achter Moeder 
en bereid zich voor om haar eerste druidisch spreukje te gebruiken. 
 
“Maar eerst even wat healing…” 
 
De druïde zelf is ook weer in beweging. Ze glipt achter Templeton en schudt de inhoud van een klein zakje op haar 
linkerpalm. Het lijkt op as en dat is het ook.  
 
“As is de negatieve echo van plant…” 
 
Templeton kijkt haar aan,  
 
“Het zal wel, maar wat heeft…” 
 
De lucht tussen Sheler en de Moeder wordt koud en de hele linkerhelft van de Moeder sterft in een keer af. Het hele 
gebied wordt zwart, de bladeren vallen eraf, en de takken en lianen schroeien op. De Moeder schreeuwt met pijn en 
razernij!  
 
“NEEEE!!!!! Dit mag niet! Dit zal niet…” 
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Ze verheft haar stem en het weergalm zowel door het schip als door hun hoofden. Op het laatst beseft de trotse 
Moeder dat er versterking nodig is, 
 
“HIER, MIJN KINDEREN, NAAR MIJ TOE!!!” 
 
Twee stenen vuisten zinken diep in haar open mond en de elemental haalt zijn armen wijd open terwijl ze nog binnen 
de Moeder zijn. Met een greep aan haar ingewanden tilt de rotswezen haar van de vloer op. Hope hakt in op haar 
onderkant, en Bohairic schiet haar en de wolf met grijsgloeiende magic missiles. Zodra de twee pijlen inslaan op de 
Moeder wordt de laatste resten van haar energie opgezogen door de negatieve energie in de magische pijlen. De rest 
van de Moeder krimpt in, blakert, en valt uit elkaar. 
 
******************************************************************** 
 
Zodra de Moeder sterft, zakt de Vinewolf in elkaar. Hope zucht en haalt de scherpe uiteinden van de tentakels uit zijn 
rug. De scheuren dichten gelijk en het bloeden stelpt. 
 
“Nee!” zegt Tin-a-Tin van achter de schot, “Ik was er net klaar voor!” 
 
“Moest ik dat doorstaan voor niks?” zegt Sheler, “Tjongejonge – de volgende keer zal het écht noodzakelijk moeten 
zijn – allemachtig!”  
 
Van het plafond komen natte geluiden als de aanstormende Vine Horrors imploderen. In het ruim begint de grote put 
met zeewater te vullen. Stukken breken af van de randen en drijven op de inkomende zee. Iedereen weet precies wat 
er gaat gebeuren,  
 
“De boel gaat uit elkaar!” roept Tin-a-Tin, en ze vliegt naar voren toe, “Red de poet!” 
 
Hope en Templeton pakken allebei een kist en lopen naar de luik terwijl Bohairic zijn hamersfeer opbergt. Hij pakt de 
derde en vliegt naar voren, achter de rest aan. Tin neemt de kist over van Bohairic na een teken van de tovenaar, en 
vliegt het naar boven toe. De groep takelt de andere kisten door de luik heen en dit geeft de tovenaar de kans om een 
boekrol uit zijn mouw te schudden. Hij leest het snel op en zijn ogen beginnen blauw licht uit te stralen. 
 
“We hebben alles wat magisch is dat hier lag opgeborgen, maar boven is er nog iets… iets krachtigs.” 
 
Hij vliegt langs de twee halflings naar boven toe. Timothy en Sheler hebben kisten en vaten opgestapeld om bij de luik 
te komen, en de grotere jongens zijn al boven. Het schip schudt en ze moeten springen voor de uitgereikte handen 
van hun kompanen. Bohairic vliegt door, haalt Tin-a-Tin in, en loopt het laatste stukje naar de ruimte achter de 
keuken. Het hele schip schudt weer, en kantelt met dertig graden naar bakboord! Scheldwoorden weergalmen door 
het zinkende schip maar Bohairic moet concentreren. Hij roept een spookachtig handje op en stuurt het de kamer in. 
Tin kijkt over zijn schouder als het handje een witte koker opraapt en terugbrengt. 
 
“Het lijkt een bot wel!” 
 
“Het lijkt een waterdichte koker voor rollen wel!” lacht Bohairic, die moeite heeft om zijn handen niet in elkaar te 
wrijven. 
 
******************************************************************** 
 
De groep worstelt alle kisten naar boven toe en enkele minuten later drijven ze op hun slee op de open zee. Het schip 
De Donderdraak breekt in tweeën en zinkt onder de golven. Her en der drijft een klont donker zeewier, en van de Vine 
Horrors is er geen spoor te bekennen. Verder weg zinken de andere wrakken ook naar Umberlee haar domein, en 
Timothy mompelt een gebed voor de zielen van de zeevaarders aan boord. 
 
Een tijdje later zijn ze terug aan boord de Wyvern.  
 
“Het was vreselijk!” zegt Amella, “Duizenden van die plantmensen stonden om het schip heen, maar ze keken 
allemaal naar het Oosten toe. Urenlang stonden ze daar, en geloof het of niet, er was echt paniek aan boord zonder 
Avner!” 
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“Leiderschap is in mijn bloed,” zegt Avner, “en het wordt tijd dat jullie dat erkennen. Ik ben geen kapitein, en luister 
naar Kapitein Amella als we aan boord zijn, maar wanneer we in Farshore zijn wordt het anders. Jullie bedreigingen en 
leugens zal ik niet snel vergeten.” 
 
“Zonder ons was je dood, sukkel!” zegt Hope, en zijn hand grijpt vast aan zijn bijl. 
 
Avner stapt op hem af, “Ik heb alleen jouw woord voor dat, peón! En ik heb tijd genoeg gehad in die magische kooi om 
er over na te denken. Die boerenkinkels hadden mij niets aangedaan, ze wilden alleen wat iedereen van mij wil – geld. 
Ik had die hoer zo afbetaald. Ze wilden alleen de prijs omhoog drijven, maar jij met je boerenverstand…” 
 
Amella stapt tussen de twee in voordat het uit de hand loopt,  
 
“Meneer Meravanchi, dat is genoeg! Deze mensen hebben net voor de zoveelste keer jouw leven gered, en de mijne, 
en dat van iedereen aan boord. Als u denkt dat u al die beesten had kunnen verslaan had u dat dan sneller gezegd, en 
hadden we niet zo lang moeten wachten hier. Wat betreft die zaken op Renkrue…” ze ademt langzaam in, en weer uit, 
“… met alle respect, u bent niet wijs als u denkt dat die eilanders aan het spelen waren. Zonder Hope was u uw hoofd 
kwijt. Ik heb het een keer gezien, en dat was genoeg voor mij. Die eilanders hadden mijn tweede stuurman gepakt. Hij 
wou, net als u, een meisje in… dienst… nemen.” 
 
“Ze groeven een put in het strand en deed hem erin – tot aan zijn nek hebben ze het weer opgevuld. Vreemd genoeg 
lag hij op een hoek met zijn gezicht naar voren toe, waarom wisten we toen niet. Het was net op het randje van waar 
de zee kwam met hoogtij, en ze lieten een ploeg de wacht houden – om zijn hoofd af te schermen van het water als hij 
echt dreigde te verdrinken. Zijn gillen en schreeuwen hielden niet op, de hele nacht niet. Op een gegeven moment 
werd hij een beetje scheel, en later had hij geen woorden meer – alleen maar geluiden. Dat hij niet mocht verdronken 
was het wreedst – het water heeft regelmatig zijn mond gevuld, maar ze wisten precies waar hij moest staan. De 
volgende ochtend moesten we komen kijken. Had hij maar kunnen verdrinken! Wat u ook niet moet vergeten…” 
 
Het hele schip is stil. De passagiers, die de groep kwamen verwelkomen staan ook in een halve cirkel aandachtig te 
luisteren. Iedereen hangt aan Amella haar lippen,  
 
“… wat u niet moet vergeten is dat een strand LEEFT. Krabben, min heer Meravanchi, krabben en meeuwen. Zijn 
gezicht was weg, en zijn tong ook, en zijn ogen, zijn neus – alles! Toen wisten we waarom hij niets meer zei – dat 
kwam doordat zijn tong weg was. De krabben hadden toen zijn lippen weggeknipt en waren naar binnen gegaan. Een 
van de krijgers zeiden dat hij naar voren leunde dat hij niet te veel bloed kon slikken, om te voorkomen dat hij zichzelf 
kon doen verdrinken in zijn eigen bloed! De meeuwen hadden zijn ogen en oogleden, de krabben zijn neus. Maar ze 
waren nog niet klaar met hem.” 
 
“Ze brachten het meisje, het meisje dat hij wou kopen, en ze gaven haar een knuppel. Ze heeft zijn hoofd 
kapotgeslagen met dat ding, alsof het een meloen was, en ik zweer het je – hij leek haar dankbaar toen hij het zag.” 
 
Avner staart een halve minuut naar Amella en dan draait hij zich om en loopt snel maar in stilte naar zijn hut. 
 
Amella knipoogt naar de groep en loopt terug naar het wiel. 
 
******************************************************************** 
 
Voordat een discussie kan ontstaan over wat precies het knipoog betekende komen Skald, Tavey en de zes passagiers 
hen omhelzen. Handen worden geschud en wangen gezoend en iedereen is het er mee eens dat deze nachtmerrie van 
een reis niet snel genoeg afgelopen kan zijn. Het verhaal wordt vertelt en weer vertelt terwijl Amella het schip weer 
richting het Eiland stuurt. Barnaby en Quenge, Avner zijn dienstbodes, komen de groep ook bedanken en uiteindelijk 
zegt Avner ook bedankt, ook al maakt hij er een grote toneel van. Met de groep bekaf, de passagiers moeten helpen 
met het zeilen. Timothy wordt wakker en moet gelijk blaren behandelen, maar er zijn weinig klachten.  
 
Bohairic blijft een dag benedendeks en bestudeert alles wat ze hebben gevonden. Een rijkdom aan magische 
voorwerpen – harnassen, een zwaard met ijskristalletjes op, een rol met meerdere bijzondere spreuken op, magische 
handschoenen, een soort bril, een magische sleutel, een gemummificeerde klauw… echt van alles. Na veel overleg en 
hete woorden claimt Sheler het zwaard voor Shaundakul en verdwijnt Hope naar beneden met de sleutel in een 
doekje gewikkeld. Hij heeft last van zijn darmen, zegt hij. Wanneer Hope weer verschijnt is hij zichtbaar veranderd! Hij 
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voelt zich weer lekker, ook al wrijft hij een hand om de paar minuten heen en weer over zijn buik. Zijn huid lijkt eerst 
donkerder, maar op nader inspectie komt dit niet door de zon maar door duizenden kleine schubben. 
 
“Het lijkt wel slangenhuid,” zegt Tin, verbaasd. 
 
“Laat het maar, Tin,” zegt Hope. 
 
******************************************************************** 
 
Twee dagen later ziet Amella wolken aan de horizon die ze als zeer onheilspellend beschrijft. Alles in het ruim wordt 
verplaatst en verdeeld, dat het middelpunt van al gewicht echt goed over het middenlijn van het schip ligt. Er zijn nog 
wel dertig ton aan voorraden voor het dorpje, en veel voer voor Donderslag (die wat lusteloos eruit ziet). Het lijkt er 
op dat er voldoende te eten en te drinken is, vooral omdat Templeton regelmatig watervaten vult met koel, puur 
water. 
 
De wolken naderen het schip en het wordt steeds donkerder. Ze nemen de halve lucht in en de lijnen in de wolken 
zeggen een ding – orkaan! 
 
De vorige storm was hevig geweest, en koste hen de Nachthaai. Deze zal nog heviger zijn! 
 
Amella herhaalt alle veiligheidsprocedures en wijst iedereen erop dat het wel twee of drie dagen kan duren voordat ze 
weer uit de storm zijn.  
 
“Iedereen die een lijn strak kan houden zal moeten werken – dit is leven en dood, mensen. Als je op dek bent, moet je 
aan een touw hangen. Als je van boord gespoeld wordt, zal het je niet helpen – je zal tegen het schip verpletterd 
worden of simpelweg verdrinken, maar we kunnen hopelijk je lijk redden, en misschien kan Sheler je terugbrengen. 
Jullie zijn geen rare gnomen en zullen vast geen vis worden. Als mijn schip dit overleeft zal ik er zelf voor zorgen dat de 
nodige kruiden gekocht worden om je een nieuwe kans te geven. Besef dit wel, elke golf dat het schip raakt is 
tientallen tonnen aan water. Het schip zelf is echt een lucifer in een draaikolk tegenover een orkaan. Dan hebben we 
de bliksem – één keer raak kan een mast doen ontploffen. Alle water in het hout in één keer afkoken – er blijft niks 
van over!” 
 
Bohairic begint over een spreuk maar wordt gelijk afgekapt, 
 
“Geen sprake van jouw extra drijfvermogen, Bohairic! Handig als we stilliggen en een gaatje willen vullen – maar in 
een storm moeten we ons klein gewicht juist hebben om een koers aan te houden. Als we gaan dwarrelen gaat ze 
draaien, en als we een golf krijgen op een andere hoek is het voorbij. Alle vracht wegschieten, schuiven, of een gat in 
de wand slaan… dan zijn we een drijvende, dwarrelende huls met gaten in. Het water zal er doorheen schieten, alles 
wat binnen is wordt naar buiten gespoeld – en met alles bedoel ik iedereen en alles benedendeks. Als je tussen twee 
vaten, of tussen een kist en de wand komt barst jij als een kakkerlak onder mijn laars. De zeilen? Geen zeil houdt het 
tien seconden vol met die wind! Die moeten opgeborgen worden, en we moeten het redden met het roer, en 
allemachtig – als dat afbreekt zijn we de klos. Dat ding zit vast aan drie pintels, bouten van ongeveer polsbreedte, en 
dat is niks voor zulke golven! Ja – met die spreuk blijft het schip op de oppervlakte, maar het zal een leeg, drijvende 
huls zijn.” 
 
“We zeilen in een karveel – niet mijn eerste keuze voor zo’n reis, maar ja. Als we één keer een golf van de verkeerde 
kant krijgen kunnen we gaan rollen – en dat betekent alle vracht vallen naar de kant, en naar het plafond toe, en weer 
tegen de kant, en weer op de vloer – de stukken die overblijven dan. De masten zullen weg zijn, en iedereen die in de 
buurt van tuigage – iedereen die boven in plaats van benedendeks wil sterven dus – wordt met ze weggespoeld, 
gewurgd en aan het verdrinken. Als je mazzel hebt, krijg je een klap van de mast!” 
 
“Bid aan alle goden die jullie heilig houden, en zeg vaarwel tegen iedereen die je lief houdt. Elke minuut die we 
overleven na de eerste vijf is een wonder.” 
 
******************************************************************** 
 
Wanneer de wind inslaat is het als een klap in het gezicht met een meter lang ijspegel. Amella zet al haar ervaring in te 
weten wanneer ze tegen de stroming moet vechten en wanneer ze los moet laten, en op de Goden vertrouwen. Uren 
worden dagen, en alles verdwijnt behalve wat binnen handbereik is. Praten is onmogelijk, alles gaat op automatisch 
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piloot, en wanneer Amella na 36 uur in elkaar zakt achter het wiel is Hope er om het vast te pakken. De Kapitein heeft 
zich aan het wiel vastgemaakt, en ze draait met het mee. Ook al had hij de tijd, Hope z’n koude vingers zou haar niet 
vrij kunnen snijden, en dan zou ze binnen een paar secondes toch wegspoelen. Ze blijft bij het wiel, letterlijk. Tijdens 
de tweede nacht breekt een ra van de achtermast af. Het vliegt naar achteren en bijna onthoofdt Hope! De tuigage 
die meevliegt hangt boven de losvliegende ra, omhoog gewaaid door de 80 mijl per uur wind – anders was hij 
verdwenen zonder een geluid te kunnen maken.  In de lucht achter het schip rolt de zeil open en de ra explodeert!  
 
Hope houdt het een dag vol en Templeton, die geen last heeft van de kou, houdt hem op de been met beschuit en 
brandy. Van het ruim naar het wiel en terug kost hem elke keer een half uur. Op de derde dag halen ze het oog van de 
storm. Een vreemd stilte hangt in de paarse lucht, en om ze heen woedt de stormwinden. Bliksem verlicht de hele 
cirkel en iedereen krijgt een hete maaltijd, voorbereid met magie. Timothy en Sheler geven iedereen extra sterkte en 
doorzettingsvermogen met spreuken, en Bohairic roept een leger aan onzichtbare hulpjes om zo veel mogelijk tuigage 
strak te zetten. Drie ra’s zijn weg, alle kraaiennesten, en een kwart mijl aan touwen. Donderslag heeft een gebroken 
been en Avner en Sheler krijgen bijna slaande ruzie over het genezen of laten inslapen van zijn paard. De hele ruim ligt 
onder water en kots. Alle slaapvertrekken stinken naar pis want je moet het gewoon doen. En toch leeft iedereen nog. 
Amella vermoedt dat het eiland een dag of twee weg is en is bang dat ze het zullen treffen in de storm. De hele 
noordkust is omringd door rotsen en riffen, en je hoeft maar één keer iets te raken en het is voorbij. 
 
En dan is het tijd voor de tweede ronde. Opgebeurd door eten en magie (op Hope na) is iedereen klaar om hun alles te 
geven. Bull’s Strength, Resist Cold, Bear’s Endurance, Prayer – de twee religieuzen hebben alles gedaan om de hele 
bemanning een kans te geven. Het schip nadert de muur van wind en regen en vanaf het moment dat het boegbeeld 
het oog van de storm verlaat is het weer zoals het was. Alle optimistische gedachtes verdwijnen gelijk en het is weer 
een gevecht om leven en dood. Amella stuurt met alleen haar kompass en haar gevoel, en voor iedereen houdt de 
wereld op na ongeveer tien voet. Minuten worden uren, dag wordt nacht, en het schip vecht door.  
 
Het hele schip kraakt en buigt met de verwoestende aanval van regen en wind. De lucht boven de Wyvern explodeert 
en een bliksemflits slaat in op de hoofdmast. Vonken spetteren aan alle kanten, bouten vliegen uit het hout, en de 
mast splitst in tweeën. Alles gaat met de twee helften de zee in, ra´s, tuigage en zeilen. Dikke touw knapt als 
naaigaren, en de losse einden vallen de dek aan met brutale zweepslagen. Toch blijven een aantal touwen heel, en het 
schip begint gevaarlijk te kantelen. Templeton en Hope moeten de andere masten op om alles los te snijden, en de 
vliegende touwuiteinden bewerken ze als knuppels. Ze kunnen allebei op elke moment van de masten afgeslagen 
worden, en als dat gebeurt is het voor hen ook gebeurd. De regen is nu zo hard dat elke druppel als een bijensteek 
voelt. Templeton, voor, krijgt de kans om voor het schip uit te kijken, en in de verte ziet hij iets donkers uit het water 
opdoemen. Rotsen!  
 
De storm heeft ze naar hun doden gebracht. 
 
Fuck. 
 
Templeton schreeuwt een waarschuwing maar de wind neemt zijn woorden met zich mee. Haastig maakt hij de 
laatste touwen los, en met een laatste kraak wordt de hoofdmast de zee ingesleurd. Het dwarrelt even op de 
oppervlakte voordat de golven het wegslepen. Hij begint zo snel mogelijk weer naar beneden te klimmen. Eerst de 
touw om hem en de mast heen iets naar beneden, dan een stukje dalen, dan weer de touw verplaatsen, en dan weer 
dalen. De storm verslapt even en hij ziet de punten weer, dichterbij. Het zijn geen rotsen. 
 
Voor de rotsen verschijnt een draakachtige hoofd, ongeveer vijftien voet lang. Een Dragon Turtle! Meer dan zestig 
voet lang, het beest is het grootste levende wezen dat hij ooit heeft gezien. Hij kent de verhalen – het kan superheet 
kokende stoom als wapen gebruiken, maar dat is lang het gevaarlijkst niet. Het beest weegt meer dan hun hele schip 
en kan ze makkelijk kapseizen! 
 
“Alsof de storm niet genoeg was…” 
 
Een reeks lage tonen komen uit de mond van de monster, een soort walviszang, en zowel  Templeton als Bohairic 
kunnen het herkennen – het beest spreekt aquaan!   
 
“GEEN CIJNS… GEEN PASSAGE!” 
 
Ze krijgen geen mogelijkheid om te onderhandelen, het beest duikt gelijk onder de Wyvern en komt weer omhoog! 
Iedereen aan boord vliegt de lucht in, en de touwen om ze heen redden hen levens! Drie keer zakt het beest 
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onderwater en drie keer wordt de Wyvern opgetild, op de rug van de monster. Elke keer dat het de Wyvern optilt 
neemt het hen een tijdje met zich mee. En nu zijn er echte rotsen zichtbaar. 
 
De Dragon Turtle komt voor een laatste keer omhoog, met nog meer vaart, en het gooit het schip op de rotsen! Een 
oorverdovende kraak komt uit de rug van het schip en Amella schreeuwt mee! Het beest verdwijnt onder de golven 
en de storm slaat weer toe! 
 
******************************************************************** 
 
De Wyvern blijkt sterker dan iemand had verwacht, houdt het nog een uur vol, bovenop de rif. Op een gegeven 
moment worden de golven zo hoog dat het schip er afgespoeld wordt. Het komt in een gebied met veel verraderlijke 
stromingen en kaatst van rif naar rif. Elke botsing verricht zware schade aan de scheepsromp, en water stroomt nu het 
ruim in aan alle kanten. De storm waait steeds harder, en het lijkt alsof de orkaan ze toch niet vergeten is.   
 
“Dit kan niet natuurlijk zijn!” schreeuwt Sheler tegen Timothy, voordat het schip weer tegen een groep scherpe rotsen 
geslagen wordt. Door de impact vliegt Timothy de lucht in. Hij wordt tegengehouden door de touw om zijn middel en 
kaatst terug naar de mast. Het schip rolt en kantelt, planken begeven het ergens aan het onderwaterschip, en Timothy 
vliegt weer de lucht in! Zijn hoofd kaatst van de ra af en hij blijft bewusteloos in het want hangen. Wind, stroming en 
rotsen schudden het schip onophoudelijk, en hij wordt wakker geschud net als hij door de tuigage zakt. De touw om 
zijn middel dat hem zo vaak heeft gered is door het want heen gewikkeld en heeft hem nu bij de nek! De regen houdt 
voor een seconde op en Sheler ziet hem weer, ondersteboven in het want. Zijn dolk flitst in het ochtendlicht. 
 
“Timothy!” 
 
Het schip slaat weer op de rotsen in, een golf stroomt over de druïde heen, en wanneer ze weer naar boven kijkt is hij 
weg. Een soort vlot zeilt langs de Wyvern, en Sheler beseft dat het een stukje uit de romp is. Het breekt tegen de 
rotsen en de planken barsten uit elkaar. Mitch Wever worstelt naar de dek met zijn familie achter hem. Ze zijna 
allemaal aan één touw vast.  
 
“Alles spoelt weg! De bakboord kant van het schip ligt helemaal open! De anderen…” 
 
De golven pakken het schip weer op en slaan het weer neer. Water overstroomt de dek, en het hele schip ligt op een 
rare hoek. 
 
“RED JEZELF!” roept Amella, “VERLAAT HET SCHIP!” 
 
Mitch snijdt de touwen die hem aan zijn vrouw en dochter vastmaken. Hij schreeuwt iets tegen hen maar Sheler hoort 
het niet. Regen, golven en wind hameren op haar gezicht. Ze ziet Timothy ook nergens. Mitch pakt zijn vrouw en 
dochter en springt met ze overboord. Het schip schudt weer en iets groots breekt, diep binnen de romp. Sheler kijkt 
om zich heen. Templeton haalt zich naar de trap en gaat naar beneden. Seconden later meent ze zijn stem te horen, 
ver aan bakboord. Tin-a-Tin trekt aan een touw en probeert iets vast te maken. Een golf spoelt haar overboord. 
Bohairic trekt zich langs de wand van de hut achter haar aan. Hij snijdt de touw om zijn middel om dichter bij het plek 
te komen waar Tin verdwenen was, uiterst voorzichtig, en wordt weggeveegd door een krachtige golf. Het laatste wat 
Sheler ziet is een roggevleugel. Achter haar staat Hope bij Amella. Ze wijst hem naar de kant en scheldt hem uit. Hij 
slaat haar op het hoofd, snijdt het touw, roept iets tegen Sheler, en springt met haar het water in. Ze landen op de 
rotsen naast het schip, glijden uit, en worden weggespoeld door de twintig voet golven. Sheler maakt zich klaar om te 
vertrekken, en één gedachte houdt haar tegen. 
 
“Avner!” 
 
Ze pakt haar touw en gaat hand over hand naar de trap toe. Beneden is bijna helemaal onder water, hij zal wel weg 
zijn. Of misschien zit hij ergens vast...  
 
“Ik moet gek zijn…” 
 
Sheler snijdt haar eigen touw en sleept haarzelf de trap in. Het water beneden is zo diep als zij is lang, het hele schip 
schudt zich uit elkaar, kisten en vaten drijven op het water en ze ontwijkt ze met moeite, zo diep in het water staat ze. 
Het hoeft maar één keer raak te zijn en zij is er geweest. Ze probeert haar stem zo te gebruiken wanneer het het 
meest stil is, maar in de orkaan maakt dat niet veel uit. De hele bakboord kant van het schip ligt inderdaad open, een 
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gat van zeker twintig voet. De helft van hun vracht drijft buiten, de rest is kapotgeslagen binnen, en ze heeft er de 
kracht niet voor om vast te houden aan de trapleuning wanneer een golf het schip vult en haar wegsleurt. De rotsen 
doemen voor haar op. 
 
******************************************************************** 
 
Wanneer ze wakker is het warm. Ze proeft bloed in haar mond, en iets hards – grintachtig… zand! 
Ze tilt haar hoofd langzaam omhoog en het doet pijn. Ze ligt aangespoeld op een strand. Verderop ziet ze Hope en Tin-
a-Tin, en aan de andere kant Bohairic, Skald en Templeton. De twee gezinnen, Avner, zijn dienstbodes en paard, en 
Timothy zijn niet te zien. De storm is uitgewaaid. 
 
Vijftig voet op het strand beginnen de bomen – dik regenwoud. Vogels kraaien en vliegen in grote getallen de lucht in, 
en de grond schudt. 
 
Boem! 
 
Boem! 
 
Boem! 
 
Boem! 
 
Een reusachtig beest verschijnt bij de boomlijn en een palmboom valt naast het. Ze ziet een hagedisachtig beest dat 
op twee poten loopt, met een kop als een draak. Het kop van het ding is zeker zestig voet in de lucht, en de bek opent. 
Het brult, en Sheler denkt nu te weten hoe een oude draak moet klinken. Slagtanden van een halve meter vullen de 
bek van het beest en het kijkt neer op het strand. Kleine voorpoten graaien in de lucht en het richt zich op de 
aangespoelde mensen, die nu allemaal in een keer wakker zijn. 
 
Ze zijn geland op het Isle of Dread! 
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Deel 1: 18.02.2009: “Best wel domme beesten hier!” 
Hope krabbelt achteruit over het strand, uit de pad van het beest. In de paar seconden die hij nodig heeft om de 
bamboeachtige struiken te halen maakt hij een onaangename ontdekking. De knopen op de riemen om zijn bijl heen 
zijn strakker geworden in de zee. Hij pakt zijn mes en begint te snijden. 
 
Bohairic doorzoekt zijn jaszakken en vindt zijn bril. Hij doet het op zijn neus en kijkt snel rond. Templeton staat op en 
pakt zijn schilden, Tin vliegt de lucht in en verdwijnt, Sheler begint te gloeien, en voor hem doemt een grot op – de 
bek van een dinosaurus! Het enorme hoofd daalt op hem neer en de tanden slaan dicht achter hem. Het hoofd komt 
omhoog, opent en maakt een kokhalsbeweging. De tanden bijten hard aan zijn benen en hij gilt. De pijn veegt alle 
andere gedachtes uit zijn hoofd en het wordt donker voor zijn ogen. Seconden later, één, twee, hij weet het even niet, 
kan hij weer nadenken. Hij hangt ondersteboven in het achterovergekanteld hoofd van het beest. De tanden laten zijn 
benen los en hij valt de gladde keel in. De stank van rottend vlees is overweldigend, en hij valt – samen met de zand 
waar hij net op lag – de keel in! 
 
“Dacht het niet!” 
 
Een straal bliksem schiet uit zijn hand naar boven toe; zandkorreltjes worden hete glazen balletjes, die gaten branden 
in zijn kleren, en de bliksem slaat in op de tanden van het beest. Nu moet de dinosaurus pijn lijden. Het opent zijn bek 
en de bliksem schiet de lucht in. Bohairic denkt aan een plek op het strand en staat daar. De dinosaurus schudt zijn 
hoofd en kijkt het strand op, naar zijn prooi. 
 
“Sheler!” roept Templeton, “Kom maar op met je gloeiharnas!” 
 
Sheler rent naar de Genasi toe en geeft hem een lumineuze harnas. Alleen de zweetdruppels op haar voorhoofd laten 
zien dat de inspanning haar veel kracht kost. Templeton gaat voor Sheler staan, tussen haar en het beest in,  
 
“Wens me geluk, meid!” 
 
Dan verschijnt Tin-a-Tin in de lucht boven de T. Rex. Ze wappert met een rode beha en maakt arcane gebaren. Het 
beest schudt zijn hoofd en probeert achteruit te stappen, maar het lukt niet. De enorme klauwen grijpen in het zand 
en kwijl begint te stromen van de grote bek. De kleine voorpootjes bewegen heen en weer, het tilt zijn hoofd 
achterover en geeft een diepe brul! Bladeren schudden op de bomen en Tin haar kleding wappert in het vleeslucht 
van onder haar voeten. Ze vliegt links en rechts en het hoofd volgt haar elke beweging. 
 
“Volgens mij heb ik zijn volle aandacht, jongens!” 
 
Hope legt zijn bijl neer en haalt zijn yumi-boog te voorschijn. De pees die aan een uiteinde van de boog hangt is 
doorweekt en waardeloos. De rest zijn in een vakje van zijn pijlkoker – te veel gedoe! 
 
Bohairic springt de zee in, en verandert gelijk in een reuzenmanta. Hij verdwijnt onder de golven en zwemt naar het 
midden van de baai. Onderwater gaat hij op zijn rug zwemmen, en hij maakt een arm los van zijn gewaad. Uit de buik 
van de vis verschijnt een arm, die op de T. Rex wijst. Bliksem straalt van het topje van zijn vinger naar de poot van het 
beest, en het gromt in antwoord. De aandacht van de monster blijft helemaal op Tin-a-Tin gevestigd. 
 
Hope rent uit de bosjes naar het beest toe. Zodra hij binnen bereik van de grote bek is begint hij anders te lopen; hij 
springt van linker naar rechtervoet, op elke moment alert voor een aanval van het ding. Toch blijft het helemaal op 
Tin-a-Tin gefixeerd, en hij bevindt zich tussen de grote poten in. Voordat hij kan uithalen bukt het beest, en hij moet 
uit de weg rollen. De grote hagedis rent op Tin af en springt omhoog! Tin wordt in één keer bleek en geeft een klein 
gil! 
 
De T. Rex springt zeker vijftien voet het lucht in, en zijn bek slaat dicht met een klap, niet ver onder Tin haar voeten! 
De spellthief vliegt gelijk tientallen meters het lucht in, en blijft haar beha wapperen. Hope begint in te hakken op de 
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buik van het beest, en alhoewel hij diepe wonden achterlaat blijft het ding op Tin-a-Tin gefixeerd. Templeton rent 
ongeveer zestig voet over het strand en springt de lucht in. Hij komt neer naast het beest en gebruikt al zijn vaart om 
diepe snijwonden te maken in de flank van het ding. Hope blijft hakken, Templeton blijft steken, en Bohairic blijft met 
bliksem schieten. In een mum van tijd begint het beest te wankelen, en eerst één en daarna de andere been begeeft 
het. Bijna dood ligt het bloedend op het strand, en toch gebruikt het al zijn kracht om bij Tin te proberen te komen! 
 
De spellthief werpt een dolk naar beneden, en het verdwijnt in het oog van het beest voordat het weer in haar hand 
verschijnt. Een pijl volgt de dolk en deze zinkt nog dieper het oog in, om in de hersens van het beest te belanden. Het 
grote hoofd valt op het strand en het beest ligt stil. 
 
“Had je dat maar meteen gedaan…” zegt Bohairic, die als mens weer uit de zee loopt. 
 
******************************************************************** 
 
Met de dood van het beest kan er gekeken worden hoe het ervoor staat. De periode tussen de schipbreuk en het 
wakker worden op het strand is voor iedereen een mysterie. Was het nou geluk dat ze hier aanspoelden, of misschien 
het lot, of zijn er grotere Machten in het spel?  
Niet veel later struikelen de familie Wever in zicht; gekneusd en met blauwplekken, maar verder gezond. Ze zijn iets 
verderop aangespoeld en hebben geen andere mensen gezien.  
 
Hope stelt voor om op zoek te gaan naar vers eten, en loopt de bomen in. Sheler rent achter hem aan, en hij zucht dat 
hij naast zo’n wandelende vuurtoren moet lopen. Bohairic en Templeton gaan terug naar de Wyvern om te kijken hoe 
erg de schade is, en Tin-a-Tin gaat vliegend de buurt verkennen. Op het schip valt het behoorlijk tegen. De hele 
stuurboord kant van het schip is weg en bijna alle vracht is weg. Terwijl Bohairic het schip doorzoekt duikt Templeton 
de zee in. Wanneer hij weer aan boord is, heeft hij slecht nieuws; het paard van Avner ligt grotendeels op de bodem. 
 
“Het was geen haai, Bohairic, het waren vreemde bijtsporen. Deze wateren zijn echt niet veilig!” 
 
“Zolang die grote Dragon Turtle niet terugkomt!” 
 
Tin-a-Tin vliegt naar het schip toe en vraagt of de andere familie er is. Ze heeft Amella, Skald, Avner en Tavey 
gevonden, een mijl verderop, en heeft ze veilig teruggebracht. Ze staan op strand met de familie Wever en troosten 
hen. Templeton, Tin en Bohairic gaan aan het werk en binnen een uur hangen touwen langs de rotsen tussen de baai 
en het schip. Ze maken een soort hut op dek, uit hout en stukjes zeil, waar iedereen uit de zon kan liggen. Amella 
loopt het schip door met Bohairic en Templeton, kijkend wat er te redden valt. Tavey, Skald, Avner en de Wevers 
vallen in slaap onder de zonwering, uitgeput. Avner mompelt iets over zijn dienstbodes en zijn paard, maar wordt 
verteld dat er nog geen spoor is. Hij vindt het een slechte zaak dat ze er niet zijn voor hem, maar wil eerst rusten 
voordat hij de orde herstelt. 
 
Later in de middag ziet Tin een licht in het oerwoud en vliegt terug naar het strand op grote hoogte. Vreemde dieren 
zitten aan het karkas van de dinosaurus (zo heet dat beest, volgens Bohairic) , vogelachtige kleinere versies van hun 
maaltijd. Ze zijn allemaal meer dan twee meter lang, met grote klauwen op hun voeten en scherpe tandjes in hun 
snavels. Als ze langs komt vliegen geeft één een schreeuw en ze springen alle drie van het karkas af. Wanneer Tin 
doorvliegt gaan ze terug naar het eten. Ze klauwen grote stukken vlees af en happen ze naar binnen. 
 
Tin zoekt het licht op van Sheler en vliegt naar beneden. 
 
“Grote aaseters bij dat nog grotere beest – oppassen, jongens!” 
 
Sheler knikt en Hope maakt een paar oefenslagen met zijn bijl. Geen van beide zegt iets, maar ze lopen allebei zachter. 
Ze dragen allebei lapjes zeil, gevuld met vers fruit. Hope loopt voorop en kijkt door de struiken naar het lijk – er staan 
inderdaad een drie grote, vogelachtige dieren op het lijk. Ze bukken kipachtig en scheuren happen vlees eruit. Hij 
signaleert naar Sheler om er omheen te gaan lopen, en begint zelf voorzichtig door de bamboeachtige riet te lopen. 
De dieren gaan rechtop staan en richten hun snavels allemaal op Hope. Ze houden hun hoofden gekanteld en lijken 
onrustig.  
 
******************************************************************** 
 
Aan boord de Wyvern heeft Templeton ook de vogelachtigen gezien.  
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“Wat zijn dat, Bohairic?” 
 
“Oh, die? Aaseters. Een kleinere relatie van dat grote beest, met vogeltrekjes. Raptors, heten ze, denk ik.” 
 
“Ik ga even kijken, iets heeft ze opgejaagd – misschien is er een probleem op het strand, of is er een passagier terug.” 
 
“Prima, ik houd het hier wel in de gaten – roep me als je hulp nodig hebt.” Hij pakt een potlood en gaat terug naar zijn 
tekeningen. 
 
******************************************************************** 
 
Templeton begint te zwemmen en halverwege het strand ziet hij de raptors verdwijnen achter het lijk. Hij zwemt 
sneller. 
 
******************************************************************** 
 
De drie raptors van het lijk springen lichtjes op de grond en houden Hope in de gaten. Ze wisselen steeds af tussen 
gebukt en rechtop staan, 
 
“Het zijn net grote kippen, Sheler” lacht Hope.  
 
De meest links staande raptor loopt agressief naar voren toe en Hope besluit om ze gewoon te ontwijken. Hij gaat 
naar rechts en blijft in de struiken, met Sheler achter hem, en samen lopen ze precies in de val. 
 
“KRAAAAAA!!!!!” 
 
Tientallen klauwen en tanden barsten uit de struiken voor Hope en alleen instinct redt hem van de eerste aanval. Een 
springende raptor vliegt uitgerekt op hem af, klauwen al op keelhoogte, en wordt neergemept door de platte kant van 
een glimmende bijl. Hope staat er al niet meer. Het beest valt hard en bladeren en modder vliegen de lucht in als het 
zich snel weer overeind klauwt. De andere twee landen naast het, boos, en richten zich ook weer op Hope. Hij blijft in 
beweging en laat zijn gedachtes zijn lichaam weer inhalen!  
 
Hij heeft een paar krassen maar die bloeden al niet meer, en de eerste drie raptors, die van het lijk, zijn nu ook 
onderweg. Sheler staat aan de kant te gloeien, met klauwen bijna zo lang als die van de raptors.  
 
“Kom op meid, we krijgen toch weer een lekkere workout vanmiddag!” 
 
Hij springt op de zes beesten af en verdwijnt onder een massa klauwen en tanden. Bladeren, veren en stof waaien op 
om de mêlee heen, en wanneer hij weer te voorschijn komt lijkt hij ongedeerd. Hij spuugt een veer uit en glimlacht. 
Één van de raptors heeft een wond maar lijdt er ook niet te veel onder.  
 
“Taaie beesten. Ik hoop dat ze lekker eten zijn!” 
 
Sheler schudt haar hoofd, glimlacht, en springt Hope te hulp. 
 
******************************************************************** 
 
Tin hangt in de lucht en vliegt dichter bij – het licht dat waarschijnlijk Sheler was, was niet meer onderweg naar het 
strand. Zodra ze ziet wat er aan de hand is draait ze zich om en schreeuwt ze om hulp. 
 
Templeton, halverwege het strand, zwemt gelijk harder en water borrelt in zijn kielzog. Bohairic, ver weg op het schip, 
hoort ook iets, tussen het geluid van twee golven in,  
 
“…elp!” 
 
Hij laat zijn potlood gelijk vallen, bedenkt zich, ruimt het netjes op en springt de zee in. Zodra hij het water aanraakt 
verandert hij gelijk in een grote rog, die onder de golven verdwijnt. 
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******************************************************************** 
 
Voor Hope en Sheler is de lol er een beetje van af. De beesten zijn snel en ontwijken Sheler vaak. Ze vallen Hope 
steeds van meerdere kanten aan en hij heeft flink wat scheurwonden op zijn rug. Gelukkig geneest zijn lichaam 
wonderbaarlijk snel; hun tactiek zou beter werken aan hun normale prooi! 
 
Tin hangt boven hen en begint te schieten met lichtblauwe stralen. Waar ze raakt bevriest de huid van de raptors en 
blijven er witte plekken rijp over, die langzaam verdampen in de zon. 
 
Uit het water springt Templeton. Zijn halflang haar springt recht overeind en water stroomt van hem af als hij op het 
strand rent. Hij haalt zijn schilden van zijn rug en springt over de struiken aan de rand van het strand. Hij komt neer 
naast een raptor en haalt tijdens zijn val de punten van een schild langs de flank van het beest. De been van de raptor 
begeeft het gelijk en hij steekt het gelijk met de andere schild in de buik. De raptor gilt en probeert weer op te staan. 
De gewonde been lijkt geen kracht meer te hebben en Sheler grijpt haar kans. Ze steekt haar klauwen diep in de keel 
van de krijsende raptor en trekt. 
 
******************************************************************** 
 
Tin zakt verder naar beneden en gooit er vrolijk op los met haar returning dagger. Elke keer dat Hope of Templeton 
een raptor in het hoofd slaat, is zij klaar met een dolk in het achterwerk! Hope haalt nog een raptor voorgoed neer, en 
Templeton blijft ze omver werpen en onderuit halen. Toch maakt de geur van bloed de laatste vier alleen maar bozer. 
Dan wappert Bohairic uit de zee, waarna hij op het lijk van de Tyrannosaur springt. 
 
“Niet kijken!” 
 
Een gebied van mooie, sprankelende kleuren ontstaat in de lucht over de raptors en drie van de vier stoppen met 
aanvallen om hun hoofden mee te laten knikken met hun innerlijke muziek. Het gevecht wordt een afslachting. 
 
******************************************************************** 
 
Na kort overleg wordt er een vuur gebouwd en leveren de dinosaurussen lekkere steaks op. Iedereen blijft alert en 
hoopt dat overlevenden de rookkolom zien en niet meer vijanden. Bohairic vliegt heen en weer met zijn Arcane Sight 
actief en ontdekt niets. Het repareren van het schip lijkt een klus van bijna tien dagen, en wordt zo goed moegelijk 
uitgevoerd. Sheler kan het hout bewerken, en Bohairic heeft meerdere handige spreuken. 
 
>>>>klaar te vertrekken, provisorisch gerepareerd, vinden Timothy zijn hand (met Cure Light wand)<<<< 
 

Deel 2: 04.03.2009: “En gelijk de vette actie!!” 
Samenvatting: Aangekomen in Farshore is er een gevecht in volle gang! 
 
De party begint de tuig op te ruimen en ontdekken onzichtbare vijanden die de aanval aansturen. Hope pakt de 
grootste aan en maakt hem heel erg zuur wanneer hij zijn enorme wapen gelijk kapot maakt. Templeton heeft weinig 
last van een Duskblade, en redt Professor Aldwattle en zijn boeken. Tin ontdekt eerst de onzichtbare vijanden, maar 
redt daarna een vrouw uit een brandend gebouw. Wat aardig! 
 
Bohairic redt de volk in een brandend gebouw, samen met Sheler. Samen hebben ze last van een evil priester, maar 
niet voor lang. Een Swordsage blijft ook niet lang in het gevecht. Bohairic en Templeton pakken de hoofdpiraat aan, 
een enge verschijnsel met touwen om zijn armen en nek. Met een Slow-spreuk is hij snel ongevaarlijk gemaakt. Bo 
redt ook het archief op spectaculaire wijze. 
 
Na het gevecht komen langzaam de rest van de bewoners naar buiten toe. Lavinia en de Jade Ravens komen ook aan / 
die hadden ook een boel piraten op hun dak. Zij ziet de party en glundert helemaal. Ze rent naar ze toe en geeft 
iedereen een knuffel en een dikke zoen. Ja, allemaal. Niet lang later komt een grote, knappe man aan. Hij heeft een 
nette baard en draagt mithril chain. Avner rent meteen op hem af en de man blijkt verrast hem te zien. De verrassing 
heeft ook een vleugje frustratie of boosheid, maar dit maskeert hij goed. Alleen Sheler merk het en vertelt het later 
door. Hij begroet Avner hartelijk (hij is tenslotte familie). Dit is Manthalay Meravanchi - Avner zijn oom en de baas van 
het stadje (totdat Lavinia aankwam). 
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Lavinia stelt voor om in de kerk te gaan zitten. De party, Lavinia, Manthalay, beide Meravanchis, en de Jade Ravens 
ontmoeten dar ook de Raad; 
 
Professor Hevrik Aldwattle (wizard/ expert), Vader Vesserin Catherly (cleric), Telda Syren (half-elf herbalist vrouw), 
Ulvar Kabbanja (baas van de militia). Ook Skald, Tavey en Amella zijn er. 
 
Documenten zijn gevonden op het schip van de piraten, waaruit blijkt dat de Kraken Society over ongeveer twee 
maanden het stadje gaat aanvallen, met grote macht. Voor die tijd moet er van alles gebeuren, om een schijn van een 
kans te hebben.  

 

Deel 2b: 02.06.2009: “Wat een keuze, wat moet eerst?!” 
LOOT VAN HET GEVECHT 
 
1065gp 
 
Large scorpion venom (5 doses) - DC18 1d6 Str/ 1d6 Str 
 
MW Arrows (50) 
MW Studded Leather x2 
MW Falchion 
MW Small Battleaxe 
MW kama 
 
Potion - Shield of Faith +2 
Potion - Bulls Str (4 points) 
Potion - Cure Light Wounds x2 
Potion - remove fear 
 
+1 Chain shirt x2 
Cloak - Resistance +1 
Mighty Composite Shortbow +1 (+2 Str) 
Amulet of natural armour +1 
Small Light Metal Shield +1 
Least Crystal of Arcane Steel 
Healing Belt 
 
FARSHORE OPBOUWEN 
Even voor de duidelijkheid: Farshore is op de westkant van Temute, een klein eilandje aan de zuidkant van het Isle of 
Dread 
Defensieve verbeteringen 
Kerkje: hulp met het maken van potions, scrolls, holy water 
Haven: Misschien iets onderwater plaatsen? 
Palisade/ Grote hek: Een goede ingenieur kan hier wat verbeteren 
Uitkijktorens: Nog twee zou wel handig zijn; één voor de haven, één aan het Noordoosten 
Efficentie 
Aldwattle's lab: Een rommel. Iemand die goeie items kan maken kan hem wat leren en zelf goed werken 
Kerkje: Hallow op de begraafplaats 
Infirmerie: Een goeie healer en een weekje - maakt het efficienter 
Boerderijen: Kan beter functioneren en de stad beter bevoorraden 
Mijnen: Kan efficienter 
Sellis' Timmer en metaalbedrijf - voor iemand die wapens en harnassen maakt 
Gevaarlijk werk 
Lost village: ergens op Temute (dit eilandje) 
Leerlooierij: willen graag wat bijzondere huiden 
Troglodytes: Zorgen voor problemen op Temute, zijn in een moeras dichtbij de beste bomen en vruchten 
Warenhuizen: Diefstal moet stoppen 
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Grotere klussen: 
Mazticans (Olman, noemen ze zichzelf) rekruteren 
Timothy vinden/ redden. Je hebt alleen zijn hand en zijn wand 
Een route naar de teer vinden 
Rakasta (katvolk) wapens bergen 
Phanatons rekruteren 
Andere ideeen die ik gehoord heb 
Dinosaurussen en andere beesten temmen 
Emraag (Dragon Turtle) afkopen/ rekruteren 
Vette items maken en inzetten 
Mensen trainen in een montage zoals in de films 
De Jade Ravens kun je ook inzetten voor bepaalde klussen. Wees voorzichtig - ze zijn 5e level =D 
Farshore–Mora: Per kano – halve dag 
Mora–Tanaroa: Goed onderhouden pad door weiland – 1 dag 
Tanaroa–tar pits: Slecht onderhouden pad, voornamelijk regenwoud, ook door De Muur. 2 ¼ dagen 
Tar pits–Fangs of Zotzilaha: Bergopwaarts, bos en struikgewas, geen pad. 1 ¼ dagen 
Tar pits–phanaton village: Slecht onderhouden pad tot aan het einde, dan een uur door dicht regenwoud. 2 ½ dagen 
Farshore - Sea Wyvern crash site: Langs de oostkust in de Blue Nixie. 4 ½ dagen  
 

Deel 3: 03.06.2009: “Gift from the Gods!” 
Scroll with following arcane spells: 
SC: Wall of smoke 1, Combust 2, Junglerazer 3, Death throes 5, Earth reaver 5 
PHB2 Energy vulnerability 3, Detonate 9 
Complete Mage Shape of the hellspawned stalker 3, Deadly lahar 8 
PHB Shatter 2, Crushing despair 4, Disintegrate 6, Incendiary cloud 8 
Misc Raise volcano 9 (http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/fw/20031017a) 
 
Horn of Blasting 
Wand of Dispel Magic (cl 10th, 50 charges) 
Vest of Resistance +4 
Mithral Breastplate +4 
Pearl of Power (4th level spell) 
Circlet of the Dispassionate Advisor - Headband of Intellect +4, +4 Knowledge(nobility), if wearer knowingly lies then 
the circlet goes black and ceases to function for 24 hours 
Ring of Invisibility 
Ring of Arcane Might (Made of bronze, in the shape of a serpent devouring its own tail. When worn by any arcane 
spellcaster, the ring provides a +1 bonus to arcane caster level for the purpose of spell penetration checks, caster level 
checks, and all level-based variables of any arcane spell the wearer casts.) 
Cloak of Arcane Might (same effect) 
Cloak of the Bat 
Cloak of Charisma +4 
Genesis diamond (1x Resurrection (geen True Resurrection - voor de alle helderste helderheid) 
Dragonbone quiver (10 arrows penetrate all DR, return at dawn) 
Flying carpet 5x5 
Ioun Stone (Iridiscent spindle) 
Ring - Waterwalking 
Ring - Wizardry I 
Rod of Wonder 
Three batclaws on a stick. Counts as three Rods (Metamagic Lesser Empower, Lesser Extend & Lesser Silent) 
Amulet of Mighty Fists +2 
Belt of Saving Fire - Belt of Giant Strength +4 (Can cast Fire Shield CL 12 then ceases to function for 24 hours) 
Stone of Good Luck 
Returning Javelin of Lightning (returns every 1d4+1 rounds) 
Tome - Clear Thoughts +1 
Tome - Leadership & Influence +1 
Longsword (Flametongue), can become a dagger as a Move action 
Amulet - Natural Armour +3 (gives wearer dark spiky fur) 
Vest - Resistance +4 
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Greater Bracers of Archery(The bracers empower the wearer to use any bow (not including crossbows) as if she were 
proficient in its use. If she already has proficiency with any type of bow, she gains a +2 competence bonus on attack 
rolls and a +1 competence bonus on damage rolls whenever using that type of bow.) 
Pendant of the Enduring Sacrifice - Amulet of Health +4, +2 to hit vs last creature to crit wearer, lasts until wearer is 
healed any hp 
Armour of the Golden Legion - +1 Adamantine Full Plate, +2 to diplomacy, allies within 30ft gain +1 Will save, -5 Hide 
A single, 10cm fang, wrapped in a piece of parchment 
Crocodile Knight Leathers - +4 leather armour, 3/day haste on self for 1 round 
Thunderclap anklets - boots of speed, 3/day can stomp, creatures within 15ft must save Reflex DC17 or fall prone 
Bundle of Armour Charms and Weapon Tokens 
(Tokens can be attached to weapons, charms to armour, 1 token/charm per item. Lesser must be attached to +1 items 
or better, greater to +3 or better): 
lesser fang charm of bloody rage (+3 to weapon damage and saves vs fear when below ½ hp) 
lesser snakeskin charm of glancing blows (+5 to rolls to avoid being grappled) 
greater topaz token of the sun (sheds light as Daylight on command when wielded) 
lesser eagle-feather charm of honourable war (+5 to AC vs ranged attacks) 
lesser talon token of glorious bloodshed (heal 3hp when you damage living enemy with the weapon, max 30hp/day) 
lesser bone charm of Mictlan's embrace (+3 saves vs inflict spells, negative levels, and death effects) 
Eye of Huitzil - caster level 13th sunbeam 3/day 
Plumage Palanquin - ornate feathery platform acts as a Tenser's floating disk for anyone seated on it, feather fans 
operate to keep the rider cool, rider is clothed in rich robes of exotic feathers bedecked with gems and gold as long as 
he is seated on it. 
Axe of Molten Copper - +1 flaming burst battleaxe, 1/day ranged touch attack for 4d6 fire damage, range 30ft 
Sword of the Planes (This longsword has an enhancement bonus of +1 on the Material Plane, but on any Elemental 
Plane its enhancement bonus increases to +2. (The +2 enhancement bonus also applies on the Material Plane when 
the weapon is used against elementals.) It operates as a +3 longsword on the Astral Plane or the Ethereal Plane or 
when used against opponents native to either of those planes. On any other plane, or against any outsider, it 
functions as a +4 longsword.) 
Rogue's Vest (When worn, this vest grants its wearer a +2 competence bonus on Hide and Move Silently checks and a 
+2 bonus on Reflex saves. In addition, if the wearer has the sneak attack ability as a class feature or a special ability, 
his sneak attack damage increases by 1d6 as long as he wears the vest.) 
Vest of Legends (+5 perform & diplomacy, Bard counts as 5 levels higher for Inspire Courage etc) 

Deel 4: 16.06.2009: “See you soon, meat!" 
 
Hope zit nog steeds buiten te kletsen met Nahwahni en Tecuhtli wanneer de groep, bezweet maar vrolijk, 
terugkomen. Templeton heeft wat lijkt op een half harnas in zijn handen en het glimt behoorlijk. Inderdaad – het is 
een mithral borstplaatgedeelte van een kuras, samen met twee dijharnasplaten gemaakt uit gelede mithral strips. Tin-
a-Tin heeft een zwarte leren vest aan, met zwarte knopen die het licht inzuigen, en Bohairic kijkt steeds naar zijn hand 
en buigt de vingers terug, om beter een ring met een belachelijk grote maansteen te bewonderen. Sheler heeft geen 
buit, maar lijkt wel tevreden met haarzelf – tja, da’s niet nieuw. 
 
“Heb ik een knokpartij gemist? Heb je die God in elkaar gemept?” 
 
Nahwahni en Tecuhtli gillen tegelijk en vallen op de grond waar ze met harde stemmen beginnen te bidden. 
 
“Nee, natuurlijk niet! Dat zeg je toch niet, Hope! Heren, uw God leeft en is blij met ons. De missie was een volstrekt 
succes en wij kregen zelfs een royaal vindersloon,” zegt Templeton.  
 
De twee Olman springen blij omhoog en omhelzen de groep. Ze babbelen in hun eigen taal, dansen uit blijdschap, en 
zwaaien met hun wapens. Tin-a-Tin haalt diep adem en loopt op Hope af,  
 
“Sorry, Hope, maar ik durfde het niet, en dit jasje was zo mooi!” zegt ze.  
“Wat durfde je niet, meid?” 
“Ik zou die God vragen om jouw vloek te verwijderen, dat je weer magische items kon gebruiken, maar ik durfde niet 
te vragen. Stel je voor dat het heel veel pijn deed of je iets koste – dan zou je nee zeggen en had ik geen cadeau.” 
“Vloek? Het is geen vloek, Tin. Ik heb er gewoon niks aan die magie. Die vest van jou is wel sterk in dat spul, trouwens 
– het geeft mij kippenvel om naast je te staan!” 
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Hope stapt achteruit en kijkt rond. De zon hangt laag tussen de twee vulkanen in, en grote wolken vleermuizen 
stromen uit grotten aan alle kanten de twee zwarte bergen.  
 
“Straks wordt het donker en ik wil hier weg. Kunnen we nu eindelijk Timothy gaan helpen?” 
 
******************************************************************************* 
 
Nahwahni zet zijn rugzak op de grond en mompelt een snel gebed. Vervolgens haalt hij een klein, kleien beeldje van 
een vleermuis uit en dit legt hij in zijn palm, het hoofd bij zijn vingertopjes. Hij maakt een sisgeluid en een druppeltje 
bloed sijpelt langs zijn vinger. 
 
“Van Mvembi,” legt hij uit.  
“De zombiemaster van de piramide,” zegt Bohairic, die de naam kende.  
 
De vleermuis wappert zijn vleugels en Hope doet alsof zijn handen jeuken, voordat hij een paar stappen achteruit 
loopt, weg van het eng tafereel. De krijger fluistert in het opstaande oor van de vleermuis en het vliegt snel weg, naar 
het oosten toe. 
 
“Wij terug, is feest!” zegt Tecuhtli met een breed glimlach. 
 
“First bad mist,” zegt Nahwahni, en de glimlach verdwijnt net zo snel. 
 
******************************************************************************* 
 
Tin gaat naast Templeton staan en knipoogt, 
 
“Pssst! Heb je even? Ik heb je hulp nodig.” 
“Wat is er?” 
“Ik moet een tand eruit hebben.” 
Templeton glimlacht, “Leuk! Mag ik?” 
“Duh! Ja, natuurlijk, daarom zeg ik het.” 
“Wacht even – wat ben je van plan. Je hebt niks gezegd over kiespijn.” 
“Gewoon. Het moet.” 
 “Soms snap ik jou niet, Tin, maar ja – jouw mond.” 
 
De Genasi pakt zijn tas en doorzoekt het totdat hij een rol sterke touw vindt. Hij maakt een lus en doet het om Tin 
haar rechtersnijtand. Hope wandelt naar ze toe en bekijkt de operatie, 
 
“Ik houd je tegen. Toe maar, Temp, zorg dat je het niet afbreekt – dan moet ik de stukken uitsnijden en dat zal pijn 
toen.” 
 
De kleine spellthief wordt bleek maar zet toch door. Met water in haar ogen geeft ze het bevel, 
 
“Tsoe nou, Tsempeltson.” 
 
Een blauwe bicepsbeweging later ligt ze op haar knieën met haar hand voor haar mond. Bloed en kwijl druppelen 
tussen haar vingers en ze schudt haar hoofd even. 
 
“Tjonge… ik krijg harder klappen elke dag maar dat voelde heel even veel erger. Dankjewel!” 
 
De twee vechters lopen weg, hoofdschuddend, en Tin is alleen. Ze rolt het leren buideltje uit dat zij van Zotzilaha mee 
mocht nemen. Binnen zit een tand; een lange, scherpe tand. Ze duwt het zonder te aarzelen in het gaatje en voelt 
gelijk een soort verdoofd, verkleumd koud.  
 
“Leuk – het geneest!” mompelt ze, “Het doet in ieder geval geen pijn!” 
 
******************************************************************************* 
Ze lopen het bos weer in, en al snel wordt het weer oerwoud, nat en groen. Ze lopen totdat het te donker is om 
verder te gaan, en kiezen een slaapplek uit. Een blikseminslag heeft een boom neergehaald en deze heeft drie andere 
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bomen meegenomen. De ruimte die overblijft heeft boomstammen aan twee kanten en is redelijk droog. De volgorde 
van de wachten wordt afgesproken, eten wordt gekookt (hagedissen aan stokjes in een klein vuurtje), en verhalen 
verteld tijdens het eten. Bohairic hangt zijn lichtbolletjes om de kamp heen en gat naar bed, nadat hij zeker is dat zijn 
boeken nog steeds goed droog zijn.  
 
De eerste twee wachten verlopen rustig en in de vroege ochtend begint Templeton zijn wacht, samen met Nahwahni. 
De twee ervaren krijgers wisselen af tussen rondlopen en zich verstoppen, zowel om de verveling tegen te gaan als 
voor het nut daarvan. De vuurhaard smeult nog na; roodgloeiende takken sprenkelen grijze schilfers in de bries; en 
Sheler snurkt hoog en vogelachtig. Templeton zit gehurkt in een boom, zestig voet boven de kamp – een klein 
sprongetje met zijn magische laarzen. Met zijn nachtzicht is de hele kamp zichtbaar in grijstinten, met het kampvuur 
een fel wit, en dan verdwijnt alles onder hem in een zwart gat! 
 
Hij doet gelijk zijn ogen dicht en probeert zich voor te stellen waar de grond net was. Met ogen dicht tegen de 
duisternis –vreemd, maar het werkt- springt hij de boom uit. Onderweg naar beneden roept hij in volle borst, 
“ALARM!!!!” 
Zijn laarzen vangen de klap van de landing op en het stralend daglicht van Sheler haar harnasspreuk schemert door 
zijn oogleden. Hij draait weg van het licht en doet zijn ogen open, waarbij hij een bizarre scène beschouwt. Om het 
vuurtje heen is het nog donker, maar dan zoals het hoort in de vroege uren. De gloed van het kampvuur is niet te fel 
voor zijn nachtzicht en hij kan de kamp in zwart-wit beschouwen. Twintig voet verder in een cirkel om de kamp heen, 
is het gewoon daglicht. De bomen zijn in kleur en her en der ziet hij de felle kleuren van een wakker geschrokken 
vogel. Hij voelt net alsof hij door een rokerig lens kijkt, heel vreemd. Zolang hij door het donkere gebied blijft kijken, 
denkt hij dat zijn nachtzicht zal behouden; dan is het felle licht net te ver weg om het te verstoren. Sheler springt uit 
de dekens en neemt plaats aan de rand van de duisternis. Bohairic zwaait langzaam met een stokje en mompelt iets, 
en Tin-a-Tin vliegt omhoog en verdwijnt. Hope ziet hij eerst niet, maar die blijkt al achter een boom te staan, bijl klaar 
voor de aanval. Een gevoel van trots borrelt op in de Genasi als hij ziet wat voor een team hij heeft. 
 
Lichten komen aan van iets diepen tussen de bomen; de bolletjes van Bohairic. Hij vloekt binnensmonds als zijn 
nachtzicht het begeeft, maar blijft alert voor de aanval. Bohairic zijn ogen gloeien met een blauw licht en hij loopt naar 
het vuur toe. Hij schopt wat modder over het vuur en de kamp wordt ineens een stuk lichter! Tegelijk wordt 
Templeton bewust van een lekker geurtje, alsof iemand worst of spek aan het bakken is. 
 
“Sheler? Hier komen met je licht!” zegt Bohairic. 
 
De tovenaar vist iets uit de as en modder en het wordt gelijk weer donker. Templeton en Hope klagen over hun 
nachtzicht en draaien hun rug tegen het kampvuur wanneer Bohairic het lichtje op zijn hoed aandoet.  
 
Bohairic schroeit zijn ogen dicht en kijkt weg. “Nephthys en Osiris!”  
Sheler houdt een snik met moeite binnen en zucht, “Nee, toch? Het … het kan ook van een aap zijn, of een orang-
oetang.” 
 
Ze wikkelt het voorwerp in een doekje en doet het in haar buideltas. Het licht wordt alweer feller en ze gaat met een 
lege blik rondjes lopen van de kamp. Hope voegt zich bij haar aan maar ze zegt niets. De twee Nahwahni en Tecuhtli 
kijken elkaar bezorgd aan maar zeggen ook niets. 
 
Vijf minuten later is het ook weer stil. Alle vogels zijn verontwaardigd weggevlogen en zijn weer gaan slapen. Bohairic 
zucht en gaat ook weer liggen,  
 
“Als iets toch aanvalt, maak het stilletjes af hé? Ik heb mijn rust nodig.” 
 
Een bult verschijnt bij Tin-a-Tin haar slaapzak en haar deken neemt de vorm van de halfling aan. Hope en Sheler 
houden op met het cirkelen van de kamp en de twee Olman buigen hun dinosaurusklauwboksbeugels naar achteren, 
terug op hun voorarmen. Templeton springt omhoog en Bohairic doet het licht uit. Sheler wikkelt zich dieper in haar 
deken totdat haar harnas volledig bedekt is, en het wordt weer donker. Een zacht gebed van de druïde wordt het 
enige geluid in de buurt. 
 
*********************************************************************** 
 
Een uur later is het weer raak. Templeton krijgt een naar gevoel, alsof iets hem in de gaten houdt. Iets… engs. Hij 
springt naar beneden en kijkt om zich heen. Hij neemt de posities van iedereen op en pakt het touwtje die hij aan 
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Sheler haar deken vast had gemaakt. Achter hem luidt een licht pofgeluidje en duisternis vult de kamp. Hij roept gelijk, 
“ALARM!” en trekt aan het touwtje. Sheler haar deken vliegt eraf; het licht van haar harnasspreuk maakt het daglicht 
buiten de duisternisspreuk en grijs in de kamp. De zonsopgang is nog drie uur weg. 
 
Hope springt gelijk weer het bos in, Sheler zoekt de rand van de duisternis op, Tin-a-Tin, Nahwahni en Tecuhtli 
verdwijnen achter struiken, en Bohairic trekt zich langzaam uit zijn slaapzak voordat hij zijn Arcane Sight aanzet.  
 
Een onrustige vijf minuten passeren voordat iedereen overtuigd is dat er geen aanval zal komen. Dan zegt Tin dat het 
nu het moment is wanneer de echte aanval komt, en wordt het even eng. Pas daarna ruimt Bohairic het voorwerp op 
dat de duisternis uitstraalt.  
 
“Een steentje, waarschijnlijk basalt. En een of andere grapjas heeft er een T ingekrast. Erg subtiel.” 
 
*********************************************************************** 
 
Zodra het eindelijk ochtend is wordt de kamp snel opgeruimd en ingepakt. Sheler en Bohairic bekijken de vondsten; 
een bot compleet met verkoold vlees, en een steen. De steen is inderdaad basalt en dat zegt niks. Het eiland is een en 
al vulkanische rotsen. De bot is een raadsel. Niemand wil dat het van Timothy is, en de twee deskundigen opperen 
meedere suggesties. Een pink van een gorilla bijvoorbeeld, of een teen van een kleinere aap.  
 
De twee gidsen gaan de route verkennen naar het mistgebied terwijl de steen en bot onderzocht worden maar zijn 
snel terug. Ze hebben iets verontrustends ontdekt. Hope knikt naar Templeton toe en vraagt Bohairic een compliment 
te vertalen. 
 
“Ze zijn rustig terug gekomen en niet gillend. Knap professioneel, toch?” 
 
De krijgers knikken en worden weer kalm in de grote groep. Ze praten met Bohairic en hij vertaalt.  
 
“Ze hebben dooie vogels ontdekt, maar allemaal gekruisigd. De vogels komen niet van dit gebied. Geen idee wat dat 
betekent maar we gaan even kijken. Tin, kan jij eerst checken of de grond daar veilig is? Die jongens kwamen er niet in 
de buurt… voor het geval dat.” 
 
Ongeveer honderd meter verder komen ze aan een lugubere voorstelling. Dertien witte duiven, dood en bloederig, 
zijn aan X-vormige stokjes vastgebonden en in de grond gezet; de hoofden naar beneden en de vleugels verspreid. De 
dertien lijken vormen de letter T als je met de kamp achter je staat. 
 
“Gadver….” zegt Tin-a-Tin, “Da’s smerig!” 
 
Zodra de spellthief het gebied veilig verklaart, inspecteert Sheler de vogels. Ze zijn gedood door hun hoofden te 
vermorzelen – tussen twee stenen misschien. 
 
“Of in een krachtige vuist?” zegt Hope, en iedereen maakt afkeurende geluidjes. 
 
“Wat nou? Ik zou het ook kunnen. Niet echt een uitdaging zoiets…” 
 
De vogels zijn witte duiven, van een ras dat uit het Noorden vandaan komt, in de buurt van Waterdeep en Luskan 
vooral. Bohairic kan geen kenmerken of aanwijzingen vinden om een betere identificatie te maken.  
 
“Ja, en hoe komen ze dan hier terecht?” zegt Hope, maar niemand weet een antwoord. 
 
*********************************************************************** 
 
Ze laten de vogels staan en lopen verder naar het noordoosten. De grond begint vochtig te ruiken en het wordt 
langzamerhand nat ondervoet. Bomen worden schaars en aan het einde van de ochtend lopen ze gewoon door een 
moeras. Het krioelt van de slangen hier en de hoeveelheid kikkers, paden en hagedissen is niet veel kleiner. Soms lijkt 
het alsof de hele grond beweegt, maar blijkt het gewoon twee of driehonderd kleine, groene slangen te zijn, geen één 
langer dan een voet.  
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In de vroege middag begint het landschap weer te veranderen. Af en toe is een plant beschimmeld, of wuift er een 
nare geur even langs. Binnen twee uren is het raar om een gezonde plant te zien. Het moeras is weer oerwoud en 
jungle geworden, maar een zieke, enge weerspiegeling van het levendige gebied waar ze vandaan kwamen. Van 
afstand was dit niet te zien - het leek alsof er alleen maar moeras voor hun lagen. 
 
De dieren die te zien zijn, zijn misvormd of hebben lelijke, gebleekte kleuren. Sommigen zijn opgezwollen, anderen 
hebben bulten, zweren of schimmels op hun huid. Het water dat druipt van de grijsgroene bladeren smaakt ook vies, 
maar is niet giftig. De bomen zelf hebben harige schimmels en lekkende tumoren op de stammen en takken. Sheler 
voelt misselijk en vermoedt dat het niet alleen komt van de perverse natuur hier.  
 
“Sommige plekken zijn dichter bij andere planes, en deze plek heeft een dunne grens met één of andere hel.” 
 
Een lichte mist hangt overal in de lucht; dit moet het Mistmoer zijn.  
 
“We zagen die mist niet van buitenaf – we hadden geen idee we dit gebied binnenkwamen… alsof het op ons heeft 
gewacht, en daarna ons opgeslokt,” zegt Templeton. 
 
“Geen idee? Behalve dat tweehoofdig slangetje met slijm uit zijn bulten stromen, de tumoren op de bomen, harige 
schimmelkikkers…” Hope telt ze één voor één af op zijn grote vingers totdat de Genasi het toegeeft, 
 
“Ja Hope, je hebt gelijk. De mist zagen we niet – da’s weer een punt voor mij!” 
 
“Zeven tegen één. Die kale vogel op de grond lopen, schimmeldraden in plaats van veren. Acht tegen één. Die twee 
kikkers aan elkaar vast die ik afmaakte. Negen tegen één.” 
 
De vijf lachen en de Olman kijken hun vreemd aan. Het geluid van het lachen weergalmt vreemd, met een soort doffe 
naklank, en de somberheid van dit plekje slaat bij iedereen weer toe. Met een zucht lopen ze dieper de mist in. Hope 
heeft de laatste plek in hun formatie en houdt alles in de gaten. Toch is het voor iedereen een verrassing wanneer de 
grond onder hem het plotseling begeeft, en dan de lucht in vliegt! Een reusachtige duizendpoot barst uit de grond aan 
alle kanten van over de stoere krijger, zeker twintig meter lang! Modder en water vallen aan alle kanten van het beest 
af en Hope wordt meegenomen naar boven. Hij springt gelijk weg en bekijkt de vijand terwijl hij valt. Blijkbaar is het 
niet genoeg dat het tien keer groter is dan hij, ook heeft het harde bepantsering op alle segmenten, en kaakpoten die 
gif druipen. De staart heeft ook een soort tang van knijpende poten op, en deze zal vast ook giftig zijn. Ook heeft het 
beest hoorns en puntige uitsteeksels op alle segmenten / het lijkt bijna demonachtig. Hope landt zacht en de 
reusachtige demonische duizendpoot daalt op hem neer voordat hij weg kan duiken. De kaakpoten zijn te groot om te 
ontwijken en knijpen hard om zijn middel. Zijn mithral maliënkolder biedt enige bescherming en weerhoudt de tanden 
van te diep gaan, maar het doet toch pijn. Erger nog, naast de pijn van zijn net niet verbrijzelde ribben is een jeuk dat 
begint bij zijn borstkas en voelt al snel als een brand aan zijn hart. Bloed bonst even in zijn oren en hij overmeestert 
het gevoel van duizeligheid. Hij kijkt naar het beest dat zich weer opstel voor de aanval. 
 
“Ik eerst!” 
 
Tin schiet gelijk de lucht in, aan de vleugels van haar op een na lievelingsspreuk. Bohairic knikt en streelt zijn drie-
dagen-baard,  
 
“Richt op de plaatsen tussen de segmenten in – daar is het pantser het dunst!” 
 
Hope maakt een grote cirkel met zijn bijl en de tovenaar roept hem achteraan,  
 
“En weet je wat, een gebed kan ook geen kwaad…” 
 
“TEMPUS!” “TCHOK!” “SKWAAAAAAA!!!!” 
 
“… het beest heeft immers trekjes van het Abyss …” Bohairic zijn stem valt af en hij stapt naar achteren om Sheler een 
betere zicht te geven op het beest. 
 
Hope heeft twee keer op de nek van het ding geslagen. De eerste keer kaatste af, maar de tweede beet diep. Sheler 
volgt met twee splinterbolts en beide penetreren diep. Etter lekt van grote gaten in het hoofd en de duizendpoot 
verliest het evenwicht even.  
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Tin-a-Tin hangt viertig voet in de lucht en maakt zich klar voor de genadeslag.  
 
"Bukken Hope, hier komt ie!" 
 
Uit het niets verschijnt een monster in de lucht naast haar. Een rode gorilla met zwarte laarzen en een rood gewaad 
slaat haar met twee zesvingerige vuisten op haar hoofd. Haar nek kraaakt en ze vliegt naar beneden, maar de demoon 
plukt haar uit de lucht met zijn voeten, gooit haar weer omhoog, en zinkt zijn tanden in haar nek. Tin zakt in elkaar en 
de demoon gooit haar weg, zijn roodgloeiende ogen lichten op met wrede plezier. Ze had niet eens tijd om te gillen. 
 
Meer demonen verschijnen aan alle kanten, allemaal uit onzichtbaarheid, en allemaal op hoge snelheid. Deze hebben 
geen kleren aan, alleen bracers. Nahwahni wordt flink geslagen maar staat nog overeind. Hij schudt zijn armen en de 
klauwen verschijnen bij zijn vuisten, maar de demoon is al onderweg naar een volgende slachtoffer. 
 
Een derde verschijnt bij Bohairic. Een vuist zo groot als zijn hoofd slaat hem bijna van zijn voeten, maar hij weet de 
rest van de aanval te ontwijken. Een vierde aanvaller verschijnt bij Tecuhtli, slaat hem op zijn hoofd, pakt hem bij de 
keel, en verdwijnt een moment later! 
 
Hope en Templeton zijn nog steeds bezig met de duizendpoot. De Genasi heeft achter het ding gerend, om buiten het 
bereik van al de grijpende poten te blijven. Het draait de rug tegen Hope en richt zich op de nieuwe vijand. Zwarte 
vlammen verschijnen op het hoofd van de duizendpoot, een hoofd zo groot als een roeiboot. De vlammen vloeien 
naar de kaakpoten en het hoofd hamert naar beneden. Templeton springt uit de weg en weert tegelijk het hoofd af. 
De brandende kaakpoten bijten alleen modder, en de vlammendoven. De Genasi springt op het hoofd terwijl het nog 
steeds in de grond zit en de schilden scheuren het hoofd aan flaarden. 
 
Bohairic teleporteert naar Tin-a-Tin. De halfling ligt op het rand van leven en dood, maar heeft wel geluk. De bijt heeft 
haar halsslagader net gemist.Hij activeert zijn riem en positieve energie stroomt door haar lijf. Het bloeden stopt en 
de verbrijzelde botten breien zich weer in elkaar. Sheler begint een spreukje en de demoon in gewaad brult tegen 
haar,  
 
"Naughty, naughty, Sheler!" 
 
Haar spreuk ontrafelt voordat ze het kan afmaken - het beest kan dispellen! 
 
*************************************************************************** 
 
Hope laat de segmenten van de duizendpoot in elkaar zakken en rent op één van de demonen af, een vrouwtje. Alleen 
de grootste met al die waarschijnlijk magische kleren lijkt mannelijk. De demon springt over zijn bijl heen en landt 
hard en gehurkt. Het gat op één vuist, gorillastijl, en mikt op Templeton - klaar voor weer zo'n sprintaanval. Hope 
heeft andere ideeën. 
 
Toen de demon over hem heen sprong ging hij gelijk in een koprol. Hij komt omhoog achter de demon en met twee 
stappen staat hij paal achter haar. Zijn bijl komt neer in haar hoofd en houdt niet op totdat het de grond raakt. 
De demon bij Nahwahni gaat ook op de hit & run aanval. Zij ontwijkt zijn klauwen en rent op Bohairic af. Hij weet weer 
de meeste aanvallen te weren en stapt terug, uit klauwbereik. De laatste demon, en het alfamannetje, kijken naar 
Hope en het lijk bij zijn voeten. Het mannetje spreekt, maar zelfs Bohairic kent de taal niet. Zijn fantastisch gevoel voor 
talen laat hem het onthouden. Later denkt hij dat het de taal van het Abyss is, en Olangru de naam van de alfademon. 
 
"Sha-kelkum tala ek slensku" zegt de grote. 
 
"Skrithûrz kûf kraat, Olangru. Skal taka hann ofan!" zegt het vrouwtje, en de twee rennen naar Hope toe. 
 
Het vrouwtje springt recht op Hope af. Hij weet haar klauwen te weren met de heft van zijn bijl maar ze trekt zijn 
armen naar beneden en bijt diep in zijn schouder. Ze springt weer van hem af, en verdwijnt! Olangru rent anders. Hij 
half loopt, half springt van zij naar zij. Elk sprong plaatst hem aan een andere kant van Hope en elk sprong lijkt het 
laatste, totdat hij weer ergens anders is. Wanneer hij eindelijk aanvalt is het uit een onverwachte hoek, zelfs voor een 
ervaren krijger zoals Hope. Olangru draait Hope zijn beide armen uit de kom, tilt hem boven zijn hoofd, en bijt hem in 
zijn borst, boven het hart. De rest van de groep huiveren bij het kraken van Hope zijn ribben, en vallen stil als Olangru 
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minachtend de bewusteloze Hope over zijn schouder werpt. De Forsaker ligt in de modder, zijn armen op verkeerde 
hoeken. 
 
"Tot gauw, vleeszak!" 
 
Olangru teleporteert weg en de andere twee maken om hem te volgen. Tin schuifelt pijnlijk naar de dichtbijzijnste en 
steekt met haar dolk, met Sheler een seconde achter haar. Beide slaan raak, maar Tin kan geen bruikbare spreuken 
afpakken om de demon tegen te houden, de ze verdwijnt. Gouden ijskristallen blijfen haar naglinsteren, afkomstig van 
Sheler haar slag. 
 
Templeton heeft meer geluk. Hij steekt de demon hard voordat ze begint met haar verdwijnactie, en zijn tweede slag 
is genoeg om haar te vellen. Sheler zet Hope zijn armen terug in de goede houding voordat hij wakker wordt, en wacht 
zijn natuurlijke genezing af. 
 
**************************************************************** 
 
Net voor zonsondergang komen de zes in een open plek aan tussen grijze, misvormde bomen. Ondersteboven 
gekruisigd op een X van boomstammen is Tecuhtli. Hij lijkt erg bleek en zijn vlees is al in een staat van ontbinding. 
 
Hij spreekt, in een doffe, saaie toon. 
 
"Daar zijn jullie. Wat jammer. Nu gaan jullie ook dood. Het is niet echt fijn, kan ik je wel vertellen. Pjn, verlies, donker, 
tanden. Je weet het gauw genoeg." 
 
Bohairic laat zijn ogen gloeien, 
 
"Necromancy... en Illusionmagie." 
 
Hij loopt naar het lijk toe, de armen zijn toch vastgebonden, en inspecteert het van dichtbij. 
 
"Ah, ruik je het? De dood? Zo ruik jij ook straks." zegt de zombie-Olman. 
 
"Wacht eens even, dit is Tecuhtli niet!" zegt Bohairic. 
 
De rest komen dichterbij en negeren de vreselijke voorspellingen van de zombie. De illusie valt van hun ogen één voor 
één en iedereen ziet het voor wat het is. Nog steeds en zombie - maar het lijk is van Michael Timmerman! 

Deel 5: 30.06.2009: “Temple of Demogorgon" 
 
De geanimeerde ex-passagier blijft doorkletsen over hoe de dood op iedereen wacht, en dat het voor hen ook niet 
leuk zal zijn. Na een tijdje gaat Tin in actie,  
 
“Als niemand anders het gaat doen…” 
 
Ze stapt op Michael af en zegt, “Sorry, jongen.” Ze richt haar mes op zijn keel, erg bewust van het feit dat hun ogen op 
dezelfde hoogte zijn. Ze stapt opzij, mompelt iets over bloedspetters en snijdt zijn keel door vanaf de zijkant. Hij houdt 
gelijk op met zijn depressieve praatjes maar de groep blijft toch even stil. Bohairic helpt Tin met het doorzagen van de 
touwen, en pakt het lijk met moeite in zijn magische rugzak. Vervolgens loopt de groep door naar het noordoosten 
toe.  
 
Na twee uren van beschimmelde, kromme bomen en grote, misvormde insecten komen ze aan in een open plek 
tussen grijze, misvormde bomen. Een houten X van boomstammen staat middenin de ruimte, met doorgesneden 
touwen op de grond ernaast. 
 
“Potver…” zegt Hope, hebben jullie ons in een cirkel geleid?  
 
Nahwahni en Sheler kijken elkaar aan.  
 
“Nee hoor, we hebben de sterren zo ver mogelijk in de gaten gehouden en die zijn nog steeds dezelfde gebleven.” 
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“Jullie hebben wel .. iets… verkeerds gedaan.” 
 
De groep overlegt even en besluit dat het slimmer is om gewoon weg te komen van dit raar plekje. Het vinden van 
Timothy en Tecuhtli kan daarna wel. Ze kijken om zich heen en kiezen een richting wat een beetje bergopwaarts loopt.  
 
“We blijven omhoog lopen, ” zegt Templeton, “dan kunnen we niet terugkomen.” 
 
Drie uren later lopen ze een heuvel op, en komen ze aan in een open plek tussen grijze, misvormde bomen. Een 
houten X van boomstammen staat middenin de ruimte, met doorgesneden touwen op de grond ernaast. 
 
“SHIT!!!” 
 
Hope gaat aan de slag met krijt en markeert alle bomen in de buurt. Bohairic maakt iedereen vast aan een touw en 
laat ze in een rechte lijn lopen. Het touw blijft recht. Daarna verandert hij zich in een elf met vleugels en springt de 
lucht in. Voor de mensen aan de grond vliegt hij recht omhoog de mist in, en daarna komt hij weer uit de mist 
onderweg naar beneden.  
 
Hij landt, geïrriteerd,  
 
“Het voelde alsof ik aan het klimmen was, totdat ik door de mist de grond zag. Pas daarna voelde ik de zwaartekracht. 
Bah! Als je mij vraagt is het geen magisch effect – meer iets met dimensies of andere realiteiten – misschien is de 
grens met een andere plane wat zwakker hier. We komen in ieder geval hier niet zo makkelijk weg.” 
 
Hij mompelt iets over “terug naar de basis” en begint verschillende spreuken uit te proberen.  
 
“Magie – overal, dat weten we. Geen ondoden in de buurt. Evil ook overal …wacht eens even! Sheler! Tin! Kunnen 
jullie ook Evil detecteren vandaag? Ik zie… hoe kan ik het uitleggen voor de mensen die spreukjes niet gebruiken? Ik 
gebruikte een spreuk om de aanwezigheid van evil aan te geven. Nou, met evil bedoel ik niet slechte mensen of zo, 
maar echte sporen van schokkende daden of de aanwezigheid van echte, bewuste, kwaadaardige wezens. Zodra ik het 
spreukje opperde kreeg mijn hele gezichtsveld een donker waas – dat vertelde me dat er ergens voor mij iets 
kwaadaardigs was. Ik bleef concentreren, om het beeld wat scherp te stellen – om die evil te lokaliseren. Dat waas 
bleef in de grond en in de bomen en in de lucht. Mijn conclusie, of dit hele gebied is onder de invloed van iets kwaads, 
of dit hele gebied IS evil. Toen merkte ik iets raars op; het leek alsof er stromingen in het zwarte waas waren – zoals 
de lijnen in het gras tijdens een windvlag. En die komen allemaal van één plek vandaan. Deze kant op!” 
 
Zijn vleugel blijft haken aan een struik en hij verandert snel terug in zijn normale vorm,  
 
“Deze kant op!” 
 
***************************************************************************** 
 
Bohairic loopt voorop met het licht op zijn pet aan. Tin en Sheler lopen links en recths van hem, beide ook met een 
licht in hun linkerhanden. Ze volgen dezelfde route voor ongeveer vijf minuten en nemen dan twee bochten, allebei 
naar rechts. Vijf minuten later, in plaats van bij de kruis aan te komen, beschouwen ze iets heel anders. 
 
De lichtballetjes geven genoeg licht om het hele tafereel goed te zien, ook al maken ze het niet minder eng. Ze staan 
voor een lage heuvel met een vijftien meter hoge kolom van zwarte rots aan de top. Onderaan de heuvel zijn twee 
enorme beelden van bavianenhoofden, hun open monden donkere tunnels. De mist omringt de heuvel met een 
afstand van ongeveer twintig meter, een witte muur die al het licht van de lampen blokkeert. 
 
"Ik wil de pret niet bederven," zegt Bohairic, "maar volgens mij zijn twee bavianenhoofden een referentie naar de 
Prins der Demonen. Demogorgon." 
 
"Twee gezichten, twee paar ogen... dat kom mij bekend voor..." zegt Templeton. 
 
Een onaangename stilte valt en Hope loopt de linkermond in, tussen de stenen kolommen en stalactieten die als 
slagtanden in de grote mond dienen. 
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"Dan moeten we maar twee keer meppen," luidt zijn stem vanuit de tunnel, "Kom op jongens! Ik wil nog slapen van-" 
 
Een enorme knal boemt uit de mond van de baviaan, gevolgd door het gekletter van tonnen rotsen. Een stofwolk 
bloesemt tussen de zwarte slagtanden en dan is het weer stil. 
 
"HOPE!" roept Tin-a-Tin, en ze rent naar voren. De rest volgt haar en ze lopen de mond in met handen voor hun ogen. 
 
Zodra de stofwolk uitdunt zien ze in het lamplicht dat de hele tunnel gevuld is met kleine stenen, en dat er veel 
grotere stenen dieper in de tunnel liggen. Van Hope is er geen spoor. 
 
"Ik haal een paar grote takken. We hebben hem zo vrij." zegt Sheler. 
 
"Hoeft niet," zegt Bohairic, "Ik heb nog wat polymorph tegoed." 
 
Hij zet uit en groeit tot een lengte van bijna drie meter. Zijn kleren verdwijnen onder een insectachtig schild en twee 
enorme kaakpoten spruiten uit zijn gezicht, onder vier grote ogen. De Umber Hulk stompt de tunnel in en begint de 
rotsen te verpulveren met de zware kaakpoten. Al snel rest er alleen stof en kleine steentjes over en Bohairic de 
Umber Hulk stapt dieper de tunnel in. Er is weinig te zien door de verse stofwolk en alleen de oorverdovende knallen 
van vermorzelde rotsen geven aan waar hij nu staat. Rotsen kletteren af en toe uit een gat in het plafond, maar 
kaatsen van zijn bepantserde rug af. Geen dertig seconden later houdt hij op met rotsen in stukken knallen. 
 
De Umber Hulk doemt weer op uit het stofwolkje en loopt achteruit de tunnel uit. Het heeft Hope zijn voeten vast in 
zijn klauwen en laat hem los tussen de rotstanden. 
 
De Forsaker rolt op zijn rug en ziet wat voor beest hem beet heeft. Hij springt omhoog met zijn bijl klaar en dan relaxt 
zodra hij de rest ziet. 
 
"Bohairic, neem ik aan? En weer met je stomme magie. Ik was er zo uitgezwommen, hoor." 
 
"Dan had je je bijl moeten loslaten!" zegt Tin-a-Tin. 
 
***************************************************************************** 
 
Hope schudt alle steentjes uit zijn harnas terwijl Bohairic de rest van de rotsen in stof verandert. Tin, Templeton en 
Tecuhtli verkennen de andere tunnelmond en ontdekken dat deze wel veilig is. 
 
Links van de ingang splitst de tunnel in een T. Tin-a-Tin ziet een bloederig handafdruk aan de muur - een menselijke en 
nog vers ook. 
 
"Misschien van Nahwahni" zegt ze, bezorgd. 
 
Tecuhtli oppert een snel gebed in zijn eigen taal. 
 
De linkerpad weergalmt met de geluiden van het graven van Bohairic en ze nemen snel een kijkje naar rechts. Hier 
vinden ze een oud skelet om de hoek. De botten zijn vergeeld en de armen zijn vastgeketend aan de muur met 
verroeste handboeien. Naast het skelet zijn tekens zichtbaar aan de muur, met een steen geschreven.Tecuhtli 
vertaalt, 
 
"Het is in Olman geschreven, de taal die jullie Mazticaan noemen. Het is wat verstrooid, 'Geen uitweg. In de jungle is 
het allemaal pijn en lijden. Ik hoop op een snel einde. Dan neemt de havik mij weg uit dit vervloekt plek. Ik smeek hem 
om me mee te nemen voordat ik naar het altaar van de tweegezichtige gebracht wordt. Er is geen derde optie.'" 
 
"Daaronder zijn er nog een aantal woorden... kannibalen, honger en uit." 
 
Tecuhtli besluit om zich hier verschanst te houden. Hij wil niet dieper in de Tempel kijken, en misschien wordt 
Nahwahni hier ook geketend. Dan zou hij hem kunnen bevrrijden. 
 
Hij gaat naar buiten en smeert zijn huid in met modder. Daarna bedekt hij zich met stof en steentjes van Bohairic zijn 
graafactie om zich zo gecamoufleerd te verstoppen. 



198 

 
Tin en Templeton wensen hem geluk en verkennen de linkergang. Er komt snel een vork in de tunnel. Links sluit het 
aan bij de rotsval en rechts loopt een nauwe gang veilig om de val heen. In deze gang vinden ze Nahwahni zijn kleren 
en wapens. Ze besluiten om ze zo te laten liggen, voor het geval dat de demonen hier terugkomen. 
 
Iets verderop sluiten ze aan bij de rest, waar ze alles snel bespreken voordat ze dieper in de heuvel lopen. 
 
De tunnel lopt naar beneden en een druppeld geluid wordt herkenbaar. Om de hoek veranderen de ruwe muren in 
bewerkte, donkergrijze stenen muren. Een twintig voet lange gang eindigt in twee bronzen deuren, elk ongeveer acht 
voet hoog. De deuren zijn gegraveerd met scènes van allerlei demonische reptielen en aapachtigen, die mensen 
martelen. De handvaten zijn puntige, rode tongen die lijken uit de monden van twee demonen te steken. Links en 
rechts van de deuren staan stenen standbeelden van gorillademonen, bar-lgura zoals Olangru en zijn wijfjes. Deze 
staan in nissen en een rood vloeistof druppelt van hun uitstekende tongen op de grond, waarna het verdwijnt. 
 
"Niet zeggen!" fluistert Sheler. 
 
"Volgens mij komen die dingen straks tot leven." zegt Templeton. 
 
"Ik zei toch..." zegt Sheler, en ze tovert gelijk haar Beast Claws te voorschijn. 
 
Bohairic bekijkt de gang met zijn Arcane Sight, 
 
"Abjurationmagie op de deuren, en krachtig ook. Illusie op de beelden... het bloed is nep. En die beelden op de deuren 
zijn scènes uit het Abyss denk ik." 
 
Tin onderzoekt de beelden van dichterbij, klaar om weg te springen als iets beweegt. 
 
"Ik kan het bloed zelfs ruiken!" zegt ze. 
 
"Dat is behoorlijk sterk magie." bevestigt Bohairic. 
 
"Er zijn ook teksten hier geschreven," zegt Tin, "Kan jij ze lezen, Bo?" 
 
Bohairic komt voorzichtig dichterbij. Nu is iedereen in de buurt van de standbeelden. Templeton zet zijn schilden 
schrap, Hope heeft zijn bijl klaar. Sheler besprenkelt haar stok met roet en kalksteenpoeder uit kleine zakjes en 
mompelt iets. 
 
"Nu is het een magisch stokje. Misschien maakt dat wat uit." 
 
Alleen het druppelen van het bloed is te horen in de nauwe gang. Bohairic komt dichterbij de teksten, en de 
schaduwen geworpen door zijn koplamp bewegen aan alle kanten. De beelden lijken te groeien. 
 
"Boh..." zegt Hope, en hij maakt een hand los om de tovenaar uit de weg te rukken. 
 
De beelden blijven beelden en Bohairic inspecteert de teksten die Tin heeft gevonden. Op de vloer naast elk beeld 
staat er iets, en ook voor de deur op de grond is er een. 
 
"Ik kan ze niet lezen. Het zijn teksten in het Abyssaal. Wacht even." 
 
Hij bestrooit de teksten met roet en zout en spreekt een spreukje uit. 
 
"Links staat er, 'Geef van je linker.' Rechts staat er, 'Geef van je rechter.' Bij de deuren staat er, 'Offer het goede op.' 
Interessant. Als je wist wat het betekende zou het vrij duidelijk zijn, toch?" 
 
"Flauwekul allemaal!" zegt Hope, "Even kijken..." 
 
Hij snijdt in zijn duim en druppelt het bloed over de twee tongen. Ze bewegen, slangachtig, en het bloed verdwijnt. De 
deuren blijven dicht. 
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"Sheler, volgens mij moet jij..." begint Tin, "O nee, wacht eens even!" 
 
Ze pakt de twee tongen vast en ze bewegen in haar kleine vuisten. De twee punten van de tongen steken in haar 
handpalmen en met moeite blijft zij ze vasthouden. Plotseling draait ze de twee tongen tegelijk naar boven toe, en 
geeft ze een duw. De deuren glijden geluidsloos naar binnen. 
 
Ze laat de deuren los en kijkt naar haar handen. In elk handpalm is een kleine, witte litteken. 
 
"Gadver!" 
 
***************************************************** 
 
Sheler rolt haar lampje naar binnen en Hope loopt er achteraan. De kamer achter de deuren is een en al bloedvlekken 
op donkergrijs steen. Bij de achtermuur staat een groen rotsblok, zeven of acht voet breed, met twee zwarte kaarsen 
erop. Bohairic zegt dat hij dit soort steen nooit eerder heeft gezien. Het altaar, want het kan niets anders zijn, is ook 
een en al bloedvlekken. In de linker en rechter muur zijn alkoven, met in elk een groene stenen troon. Tussen elke 
troon en het altaar staat een wazige spiegel in een gietijzeren lijst. De lijsten zijn in de vorm van demonen met aap- en 
reptielentrekjes. Hope deinst terug van het altaar en staat middenin de kamer met een hand over zijn buik. 
 
"Viessterke magie hier!" 
 
Templeton en Sheler houden de standbeelden in de gaten terwijl Tin de kamer grondig onderzoekt. Bohairic, zijn ogen 
gloeiend, vloekt binnensmonds. 
 
"Het altaar, de tronen, kaarsen en spiegels... allemaal artefacten!" 
 
Na vijftien minuten is Tin-a-Tin klaar met haar onderzoek. Ze heeft geen geheime gangen, deuren of vakken gevonden 
- en ook geen vallen. Bohairic heeft de magie in de kamer kunnen onderscheiden, en ziet 
 
"Abjuration, Evocation, Necromancy, Transmutation en Conjuration - allemaal op artefactniveau." 
 
Hij kijkt iedereen aan, 
 
"Oppassen hier, hè?" 
 
Tin denkt hardop, "Goed bloed op het altaar misschien? Sheler...Tempeleton? Julie zijn wel dan de principes... heeft 
een van jullie zin om wat op te offeren? En Sheler, waarom kom je niet naar binnen? Als wij plotseling iets doen en die 
deuren dichtslaan willen we niet dat jij buitenblijft." 
 
Sheler blijft toch liever buiten en Tin en Templeton moeten haar half duwen en half slepen naar binnen. Tegelijk 
kletsen ze door met overtuigende praatjes." 
 
Vervolgens wordt van alles geprobeerd om een respons van de kamer uit te lokken. Tin veeg bloed van de vloer met 
een sok en smeert het op het altaar. Niks gebeurt. Ze steekt de kaarsen aan en de zitten van de tronen vullen met 
plassen bloed. 
 
"Jakkes!" zegt Tin, "Het is nog warm ook!" 
 
Sheler zet haar gloeiend harnas aan en het felle licht werpt scherpe schaduwen op de muren. De hoeveelheid bloed in 
de kamer wordt overduidelijk zichtbaar en valt niet mee. 
 
Tin rent naar de tunnel en komt terug met een steen. Ze dept het in het bloed van de troon en laat het op het altaar, 
gevolgd met een gouden muntje. Niets gebeurt.Sheler roept water uit de lucht en laat het op het altaar vallen. De 
kaarsen vallen om en gaan uit, en het bloed verdwijnt van de tronen. 
 
"Aha!" 
 
Templeton steekt de kaarsen weer aan, 
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"Ze zijn alweer droog..." 
 
en de tronen vullen weer met bloed. 
 
"Ik hoop dat het niet allemaal uit Ti-" 
 
"Zeg dat niet!" zegt Sheler, "Lugubere gedachtes heb jij!" 
 
Hope duwt de deuren zo ver mogelijk open en Tin stuurt iedereen de gang in, 
 
"Even iets proberen..." 
 
Ze schiet een straal ijs op een troon en maakt een trekgebaar. 
 
"Niks! Of... gewoon te sterk om te jatten." 
 
Terwijl Sheler en Templeton de spiegels bekijken, duwen, trekken en proberen te draaien snijd Tin in haar vinger. Ze 
laat het bloed op een troon vallen en blaast de kaarsen uit. Al het bloed verdwijnt van de troon behalve een 
druppeltje van haar eigen bloed. 
 
"Interessant, maar ... wat betekent het?" 
 
Niemand weet iets en Sheler steekt de kaarsen weer aan. 
 
"Ik doe dit alleen voor Timothy..." en ze gaat op een troon zitten. 
 
"Yech! Vies, nat, warm..." 
 
Ze springt uit de stoel. Haar gewaad heeft het bloed opgezogen en rode druppels lopen langs haar benen. Ze gaat 
weer zitten. 
 
"Even kijken... is dat een silhouette? Een wezen?" 
 
"Waar?" zegt Tin, en ze klimt in de andere stoel. 
 
"Gadverdegadver! Yech! Ble! O ja - ik zie het ook!" 
 
Niemand in de groep weet waar ze het over hebben, maar van hun blikken kunnen ze afleiden dat er iets in de 
spiegels te zien is. Templeton en Bohairic kijken achter de spiegels en proberen in ze te kijken, maar het baat niets. Tin 
klimt uit haar stoel en loopt naar de spiegel tegen over haar. Bloed loopt langs haar benen en laat een spoor achter op 
de grond, net zoals al de andere sporen. Ze kijkt in de spiegel, draait zich om, en drukt haar kont tegen de gepolijste 
steen. 
 
Op het moment van contact verandert Tin-a-Tin. Haar haar wordt wild en zit niet meer alleen op haar hoofd maar ook 
op haar handen en gezicht. Haar tanden zijn lang en scherp; haar nagels ook. Ze neemt een houding aan van een 
primitieve jager; lange oren gespitst, schouders hoog en nek laag. Tegelijk verschijnt een spiegelbeeld van de echte 
Tin-a-Tin in de ijzeren spiegel. Deze hamert in stilte tegen de binnenkant van de spiegel. 
 
Het veranderen gebeurt instantaan, en voordat het bij iedereen doorgedrongen is heeft de evil Tin al twee spreuken 
geopperd; de eerste een Haste en de tweede Invisibility. Ze is al verdwenen wanneer Sheler uit haar stoel vliegt en 
dwars door het plekje waar Tin stond rent, armen gespreid. Templeton en Hope reageren ook snel. Hope smijt de 
deuren dicht met een knal en de Genasi schudt zijn schilden van zijn schouders naar zijn handen toe. De rechter schild 
gooit beide kaarsen omver en ze gaan uit. 
 
Bohairic staat bij de linker troon en zijn ogen gloeien blauw. Hij ziet Tin ook niet, maar merkt wel hoe de 
onzichtbaarheidspreuk zich verplaatst… achter hem de alkoof in! Hij springt uit de weg, draait zich om, en vist een 
gloeiend kristallen staafje uit een tasje. Hij wappert met het staafje en een patroon aan gloeiende, lichten verschijnt in 
de alkoof; hetzelfde hypnotiserend patroon dat de raptors gefascineerd had. Tin-a-Tin verschijnt in de lucht boven 
Bohairic, duidelijk niet gebiologeerd door de lichten, en steekt haar mes in zijn schouder. Het licht in Bohairic zijn ogen 
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gaat uit, en gaat bij Tin-a-Tin weer aan. De evil Tin begint een spreuk en krijgt Bohairic zijn staf in zijn gezicht. De klap 
onderbreekt de spreuk en de evil Tin moet opnieuw beginnen. Zij verdwijnt pas als Sheler, Hope en Templeton 
aankomen – en allemaal in de lucht zwaaien met hun wapens. 
 
Geen één weet de slechte Tin te vinden, en Bohairic mompelt en gebaart. Een donker energieveld verschijnt om zijn 
hand heen en hij zwaait om zich heen,  
 
“Als ik het raak, dispel ik de magie…” 
 
Een geluid bij het altaar wekt Sheler haar aandacht, maar blijkt een afleidingsmanoeuvre te zijn. De evil Tin is weer 
ontsnapt. Hope gaat naar rechts toe, Templeton naar links. De Genasi probeert de lucht in het gebied van de linker 
troon, tevergeefs. Hope blijft een beetje centraal – als hij te dicht bij de spiegel of troon komt, krijgt hij barstende 
koppijn. 
 
Voorzichtig en met zijn linkerhand trekt Bohairic een scroll uit zijn scrollriem. Het is geen halve meter tekst, 
uitgeschreven en opgerold zoals in de verhalen. Het is gewoon een vierkant velletje met drie tekens erop. Alle energie 
van de spreuk zit al in het papier en in het inkt, al die langdradige formules zijn al lang uitgesproken. Bohairic leest de 
drie runes op en de energie is bevrijd. Z’n ogen flitsen en hij kijkt naar links en omhoog, 
 
“Daar ben je!” 
 
Templeton is nog steeds bezig met de lucht in de buurt van de troon, en Sheler bij het altaar. Hope is wat dichterbij 
Bohairic en draait zich snel om.  
 
Zodra Bohairic een blik van herkenning vertoont begint evil Tin een aanval. Ze steekt hem in de schouder en verschijnt 
ook weer gelijk uit onzichtbaarheid. Boahiric negeert de pijn en pakt haar bij de schouder waardoor de energie om zijn 
hand in haar ontlaadt. De bewegingen van de nep-Tin vertragen gelijk en Bohairic ziet de bijl van Hope omhoog gaan 
achter het demonische halfling. Ze schudt en hoest gelijk bloed . Het druppelt uit haar neus en mond en Hope schudt 
haar lijk van zijn bijl af op de vloer. Ze zweeft echter langzaam naar beneden en Sheler pakt haar bij de schouders. Ze 
drukt haar tegen de spiegel waar de echte Tin-a-Tin nog steeds opgesloten is. De leuke Tin probeert de lijf van haar 
dubbelganger te raken maar tevergeefs. 
 
“In de naam van…” zegt Templeton, “Ik doe het wel!” 
 
Hij pakt het bewusteloos lichaampje van Sheler af en smijt het neer op het altaar. Met een dolk snijdt hij haar keel 
door en haar lijk smelt in zijn handen weg. Er blijft alleen water over. Templeton ruikt aan zijn handen,  
 
“Zout…” 
 
Wat gekletter van rechts geeft aan dat Tin-a-Tin bevrijd is van de spiegel, en op de grond ligt. Ongedeerd. De 
oppervlakte van de spiegel is donkerder geworden, en lijkt een zwart gat in de lucht te zijn geworden, met bewegende 
lichtjes in. Een beetje zoals een tunnel met wat losgelaten glimwormen in. 
 
Bohairic, Tin-a-Tin en Sheler herkennen het tegelijk, 
 
“Een portal!” 
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Deel 6: 29.07.2009: “Door het portaal" 
 
“Snel! We kunnen geen seconde meer verspillen!” Sheler stapt op het portaal af, maar Tin pakt haar bij de arm,  
“Wacht eens even Sheler.”  
 
Bloed vormt een plas op de grond om de twee halflings heen, en druppelt nog na langs hun benen. Het bloed dijt uit 
over de natte stenen waar er zo net gesproeid was met water. 
 
“Wacht eens? Wacht eens? Ik wachtte totdat we die passagiers veilig stelden – dat kon Timothy wel waarderen. Ik 
wachtte totdat Farshore even veilig gesteld was – dat kon ook niet anders. Ik wachtte totdat we daar hadden geslapen 
– we moesten toch met die roeiboot en die mensen vertrokken zo vroeg mogelijk. Daar had ik ook geen keuze in. Ik 
wachtte weer, bij Tanaroa, want die waren ook onschuldigen in nood… nou onschuldig – ze hebben wel die zombies 
maar nee, ik heb nog geen kwaaie bedoelingen gezien. Dat was weer twee dagen. Het leverde wat op, ja, dat weet ik, 
maar ik…heb…ook…mijn…plicht! Timothy is mijn leerling en het maakt mij niet uit hoe competent hij is – alleen, tegen 
die beesten? En nu heb ik een keuze, nu als ik niet gelijk dat portaal inspring, kan ik het niet buiten mijzelf leggen. En 
ik kan het niet maken om tegen Timothy te zeggen dat ik nog even wou wachten omdat iemand… moe was. Ik kan het 
niet maken, Tin. Het hoort niet. Die jongen verloor zijn hand een week geleden, en is minstens nog een teen kwijt. 
Hoeveel stukken blijven er nog over? Hoeveel stukken neem jij voor je rekening, Tin? Of jij, Hope? Templeton? 
Bohairic? Hoe veel moet hij nog lijden? En laat ons ook niet vergeten… Tecuhtli hebben ze nu ook. Wil jij wakker 
worden met zijn hoofd op een stok voor je neus? We gaan, en we gaan nu. Punt.” 
 
Tin laat Sheler haar arm niet los. 
 
“Sheler. Kameraadje van me. Denk even na! We kunnen er nu inspringen, maar ik ben uitgeput. Dat …ding… heeft al 
mijn energie verbruikt. Ik heb amper spreuken over en ik denk dat we ze hard nodig zullen hebben. Bohairic is ook 
bijna op… behalve misschien zijn bliksemkunstje – en daar zijn ze immuun voor. Alleen Templeton en Hope kunnen 
goed doorvechten.” 
 
Hope onderbreekt, “Sorry Sheler, Timothy is een goeie kerel, maar ik ga niet door dat gat lopen zonder voorbereiding. 
Ik denk dat ik mijn afkeer voor die magie wel kan sussen, maar ik moet eerst aan de slag om … die bindingen te 
versterken. Dat gaat me een nachtje kosten, en anders blijf ik hier. Sorry, maar het is niet anders. Ik doe mijn best 
maar dat spul zal me gelijk uitspugen als ik mijn verdedigingen niet opbouw.” 
 
Bohairic kijkt geïnteresseerd bij deze uitleg en zijn hand beweegt onbewust naar een pen. Hij verzet zich tegen de 
neiging om Hope te ondervragen en geeft zijn eigen mening, 
 
“Ik wil met je meegaan Sheler, maar morgen kan ik Timothy beter helpen. Met mijn Arcane SIght heb ik gezien hoe die 
dingen teleporteerden en het heeft een heleboel vragen beantwoord. Ik probeer het zelf al een tijdje en nu weet ik 
wat is misdeed. Dat niet alleen – hoe die beesten hun intrinsieke magie gebruiken… ik verspil telkens veel te veel 
energie zie ik nu. Als ik mijn spreuken anders voorbereid kan ik veel meer in mijn armamentarium opslaan dan nu – en 
ook van hogere valenties. Nu dat ik teleport eindelijk begrijp kan ik … moet ik nog een aantal andere spreuken van de 
vijfde valentie opslaan – en daar hebben we allemaal profijt van. Kijk, het hangt af van hoe je harmonische botsingen 
uitsluit tussen de energiesnaren bij het opbouwen van de akkoorden. Vroeger deed ik het met afstanden binnen mijn 
armamentarium – maar dat kan ook anders!” 
 
“Bohairic…” gaapt Templeton. 
 
“Nee, wacht – het kan … snap je dat niet – het kan gewoon door frequentieverschuivingsmodulatie! Verdomd! Dat ik 
dat niet eerder zag!” 
 
Terwijl Templeton zichzelf een klap op het gezicht geeft om wakker te blijven probeert Tin Sheler te overtuigen. 
 
“Luister, pop, Timothy heeft er niks aan als wij niet sterk genoeg zijn om hem te bevrijden. Toch? Toch? Dan hebben 
we geen keuze. Hij verdient onze beste inspanningen en dat kan pas morgen.” 
 
“Hij verdient onze snelste inspanning, als je het mij vraagt, maar dat we uitgerust meer kans hebben tegen die 
demonen – daar ben ik wel met je eens. Vooruit dan maar.” 
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***********************************************************************  
 
De groep trekt zich terug naar de rotsval en Bohairic laat zien dat hij nog steeds erg vervormbaar is. Hij verandert weer 
in een Umber Hulk en neemt een halfuur om een afgeschermd grot te creëren.  Templeton neemt de tijd om een 
ingewikkelde patroon van stenen op de grond te leggen bij de demonische deuren.  
 
Terug in zijn eigen vorm maakt Bohairic handig gebruik van een Rope Trick die hij eerder op papier heeft gezet. Met 
een aantal vreemde gebaren zorgt hij ervoor dat het tegen alle natuurwetten zijwaarts opent, en iedereen behalve 
Hope klimt erin. Bohairic steekt zijn kop uit een raam in de lucht in zijn Umber Hulk vorm en helpt Hope, die er net 
buiten staat, hun schuilplaats dicht te stapelen met rotsblokken. Voordat ze gaan slapen vraagt Hope een paar van de 
Bracers van de aapdemonen. 
 
“Even mijn beesje voeren.” 
 
***********************************************************************  
 
Morgen komt zonder enge gebeurtenissen en Tin kijkt voorzichtig uit tussen de rotsen. De kust lijkt veilig, Hope gooit 
de muur plat en de groep strompelt uit hun raampje over de rotsen de tunnel in. Sheler wil gelijk door maar Tin neemt 
eerst een halfuur om de route naar de deuren te verkennen. Wanneer zij tevreden is, mogen de rest richting de 
deuren lopen. Bohairic activeert eerst zijn arcane sight, en beschermt zichzelf met Mage Armour. Voor het geval dat 
het nodig is gebruikt hij ook weer een Polymorph-spreuk.  
 
“Het voelt niet lekker, maar is soms verdomd handig!” 
 
De deuren blijken dichtte zijn, de vloer wordt door Tin-a-Tin als “vrij van vallen” verklaard, en Templeton ontdekt dat 
zijn slimme rotspatroontje platgelopen is. 
 
“Ze zijn hier wel geweest, dus…” 
 
Templeton en Tin staan voor de deuren, tussen de bloedkwijlende standbeelden van aapdemonen in. Achter hen 
staan Hope en Sheler, met Bohairic op een voorzichtige afstand.  
 
“Dus,” zegt Tin, “Wie gaat ze open maken?” 
 
… 
 
“Ik bedoel… ik deed het de vorige keer. Ik wil niet dat ze mij lekker gaan vinden of zo.” 
 
… 
 
“Mask en Mystra, jongens, het zijn maar twee tongetjes. Jongens vinden de tong toch lekker?” 
 
“Kan je niet gewoon een koteletje erop leggen?” vraagt Hope. 
 
“Hope? Toe maar! Het doet haast geen pijn en jij geneest toch snel.” 
 
“Ik doe het wel,” zegt Templeton en hij pakt de handvaten vast. Tin verdwijnt uit zicht. 
 
“Stelletjes mietjes… AUW! AGH! Verdomd! Het brandt!” 
 
De deuren zijn nog in beweging en Templeton maakt contact met de Elemental Plane of Water om een borrelend, 
bijtend zwarte pasta van hem af te wassen. De net verschenen aapdemon die het geworpen heeft brult met trots dat 
ze zo goed gemikt heeft. Het vrouwtjesdemon staat wel 8 voet hoog, met een dikke, zwarte leren riem om. Terwijl 
Sheler de lichten aandoet met haar superharnas oppert de onzichtbare Tin een spreukje.  De barbecuegeur van 
brandend vlees mengt met een zure, olieachtige lucht. Hope duwt de verbrandde Templeton aan de kant en maakt 
zich klaar om op de demon af te rennen. Voordat hij zich goed op gang komt heeft ze een stukje steenkool van een 
ketting geplukt en deze tegen de deuren gegooid. De kamer ontploft in rook en vlammen en een stoomwolk omhult 
Templeton. Hope, onbeschadigd, gooit de deur weer open en stormt op de demon af. Templeton wacht een spreuk 
van Bohairic af en valt, opgepompt, ook aan. Schilden, spiesen en glimmende bijlen flitsen in het licht van Sheler en de 
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demon weet veel slagen te ontwijken. Ze springt over een bijlslag van Hope dat een boom had om kunnen hakken, en 
komt vrolijk neer op het altaar. Grote, zwarte handen maken kom-maar-op bewegingen en wanneer Sheler twee 
houten speren op haar afschiet weet ze deze ook te ontwijken. Hout breekt tegen de grijze muur achter het altaar en 
de demon springt weer op de vloer naast Templeton. Een punt van zijn schild spietst haar schouder op het altaar en 
Hope hakt op haar in. Haar onnatuurlijke huid weerstaat deze afstraffing en in plaats van de verwachtte, vreselijke 
inwendige verwondingen heeft ze alleen een diepe snee.  
 
Hope laat het niet bij één slag blijven. Voordat de demon zich los kan rukken maakt hij de klus af.  
 
“Vervloekte…”HAK! “demonische…” HAK! “weerstand…” HAK! “tegen…” HAK! “eerlijke…” HAK! “menselijke…” HAK! 
“wapens…” HAK! 
 
“Volgens mij is ze zo wel klaar, Hope… ” zegt Sheler tegen haar met bloed gedrenkte collega. 
 
***********************************************************************  
 
Tin-a-Tin gaat aan de slag met de spiegels. Ze meent dat ze de gevaarlijke val kan omzeilen. Bohairic knielt voor de 
spiegel en de stem van een onzichtbare Tin vraagt hem steeds of de magische aura’s veranderen wanneer ze iets doet. 
Templeton komt er even bij staan, een zware, brede leren riem in zijn handen. 
 
“Bohairic… is dit wel magisch?” 
 
“Ja wel. Nee, jij niet Tin – er gaat van alles opladen wanneer je daar bent.” 
 
“Hier dan?” vraagt Tin. 
 
“Dezelfde magie als deze pantserhandschoenen?” vraagt Templeton. 
 
“Ja. Nee!” zegt Bohairic, tegen beide tegelijk. 
 
“Godverdomme!” vloekt Tin-a-Tin uit het niets, “Ik was er bijna voorgoed ingezogen! We doen het op de ouderwetse 
manier! Ik kap hiermee!” 
 
“Was dat nou een ja of een nee?” zegt Templeton, “En is de riem sterker?” 
 
“Ze stralen allebei transmutatiemagie uit, en zijn qua sterkte in de buurt van elkaar. Meer kan ik niet zeggen zonder 
extra spreuken te gebruiken – en we hebben er nu de tijd niet voor. Sorry. Wat denk je zelf?” 
 
“Nou, het lijkt op een Reuzensterkteriem – mijn opa had er ook één. Mwaaa… je weet het nooit. Ik wacht wel af – dat 
spreukje van jou geeft me toch wel wat extras voor nu.” 
 
“Extras?” schreeuwt Tin vanuit de lucht, “Ik was bijna dood!” 
 
“Wen je d’r nog steeds niet aan?” zegt Hope. 
 
***********************************************************************  
 
“Tijd om verder te gaan. Wie wordt het?” 
 
Iedereen doet alsof zijn of haar neus bloedt en Tin stelt haar vraag iets directer.  
 
“Bohairic? Met de mond gesnoerd en geblinddoekt enzo?” 
“Geen goed idee, Tin – ik kan spreuken casten zonder woorden en gebaren.” 
“Hope? Hmm… misschien niet, je bent immuun voor alles en breekt zo door de touwen heen.” 
“Templeton? Nee, jij vangen we ook niet als je wegspringt.” 
“Ik doe het niet weer – ik was bijna permanent ingezogen… Sheler, jij bent het.” 
 
Sheler probeert een goed argument te bedenken maar Hope en Templeton hebben de touwen al klaar. 
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“We doen dit om je enkels met een lang uiteinde dat ik ga vasthouden. Kan ik je mooi laten struikelen. Armen achter 
je rug… vingers aan elkaar vastbinden… polsen vast aan je enkels met een touw… en DIT in je mond!” 
“Doe je extra onderbroek weg, die heb je over twee weken nodig Hope. Ik … ik heb nooit in mijn leven bedacht dat ik 
dit ooit zou zeggen, maar wie heeft er een sok over om op te bijten? Nee, Tin – die bloederige mag je terugstoppen. 
Een schone sok, in de mond, een touwtje eromheen om het in te hou-mmmppffff! Mppffttebbbttk!” 
 
“Perfect zei ze. Doe je ding, Sheler!” zegt Tin. 
 
Templeton steekt de kaarsen aan, en bloed vult de tronen. Sheler strompelt naar de linker troon en Hope plaatst haar 
erop. Ze schroeit haar ogen even dicht tegen het nare gevoel en dan knikt. Hope zet haar weer op haar voeten en ze 
schuifelt richting de spiegel. Hope en Templeton maken zich klaar om een evil Sheler brutaal in elkaar te hakken, 
totdat Bohairic roept,  
 
“Wacht!” 
 
“Jongens, en Tin – als Sheler verandert kunnen jullie haar alleen bewusteloos slaan, hoor. Dan moet iemand het 
opofferen.” 
 
Een onaangename stilte valt en iedereen knikt. Tin, onzichtbaar, zegt,  
 
“Toe maar, Sheel.” 
 
Sheler schuifelt de laatste meter en laat haar hoofd zakken. Ze raakt de spiegel en haar hele lijf schudt. Ze laat haar 
adem uit, door haar neus, en blijft onveranderd. De spiegel verandert in een tunnel met lichtflitsjes en Sheler valt er 
bijna in, totdat er aan haar touw getrokken wordt. 
 
“YESSSS!” fluistert Templeton, en hij begint het lange proces om Sheler weer los te maken. 
 
***********************************************************************  
 
Met Sheler weer vrij, springt ze gelijk het spiegelportaal in. Ze komt uit in een grot en verlicht het gelijk met haar 
harnas. De hete, vochtige ruimte ruikt naar natte vacht en de lucht smaakt naar een mond vol bedorven vlees. Het 
licht van haar harnas mengt met een rode gloed vanuit het plafond; een enorm, rood kristal. Doornachtige klimop 
bedekt de muren en reikt naar het plafond, zo’n 40 voet boven de vloer. Een natuurlijke stenen brug doorkruist de 
bovenhelft van de grot, boven een poel met karmijnrood vloeistof in. Achter Sheler staat een spiegel met een ijzeren 
lijst. Ze verschijnt met één voet op een dijbeen en herstelt haar evenwicht snel. Een demonische brul weergalmt door 
de grot zodra ze verschijnt en de boel oplicht. 
 
Sheler stapt de kamer in, om ruimte te maken voor de rest. De stem van Tin-a-Tin geeft aan dat die door is, en de rest 
volgen in rap tempo. Bohairic komt als laatste aan en zijn gloeiende ogen vallen gelijk op een plek onder de brug, aan 
de overkant van de grot. 
 
“Illusiemagie, twee uur.” 
 
Voordat iemand iets kan doen met deze informatie verschijnt een Bar-lgura vrouwtje uit onzichtbaarheid. Ze gromt 
diep in haar keel en kijkt naar Sheler met een geconcentreerd blik. Sheler haar harnas verdwijnt en de kamer wordt 
ineens een stuk donker. De Bar-lgura is al onderweg naar de groep; ze loopt op vuisten zo groot als Templeton zijn 
ribbenkast en is duidelijk magisch versneld. Met een diepe brul springt ze op Hope af. Zijn bijl is er voor, maar daar 
had ze opgerekend! Ze voert een salto uit en pakt zijn handen vast op het bijlheft. En dan verdwijnt ze. 
 
Hope lacht, “Ze wou me even alleen spreken, denk ik.” 
 
Een boze kreet weerklinkt door de ruimte van ergens achter de linker muur.  
 
“Jammer voor d’r.” 
 
“Snel! Ergens anders staan!” roept Bohairic. 
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Sheler en Hope rennen naar boven, met Templeton niet ver achter hen. Bohairic volgt ze achterna en Tin heeft 
blijkbaar hetzelfde idee gehad. Haar stem komt van ergens naast de brug, 
 
“Ooo, kijk – spul!” 
 
Boven is redelijk goed verlicht door het kristal, een bloedrood stuk kwarts. Twee ijzeren deuren zijn te zien, noord en 
zuid, met noord de kant van de grot waar de spiegel ook staat. In de noordwest hoek ligt een aantal dierenvachten – 
luiaarden volgens Sheler – en de grond is daar gestrooid met botten en stukken rottend vlees. Ook in die hoek staat 
een zwarte kist, misschien van ebbenhout. De kist is zeker vier voet hoog en bedekt met bladgoud afbeelding. Ook aan 
de bovenkant van de kist glinstert iets gouds. 
 
“Later, Tin!” zegt Sheler, “Dit is geen tijd om materialistische..” 
 
Bij een vloek van Bohairic valt ze stil. Hij kijkt vol ongeloof naar zijn handen, naar een toverstokje dat op de grond ligt, 
en terug naar zijn handen. 
 
“Waarom nu? Vervloekte handschoenen… Bah!” 
 
Terwijl hij de handschoenen snel verwijdert verschijnt de demon weer bij het slaapvertrek. Ze lijkt al in beweging te 
zijn zodra ze verschijnt en deze keer deelt ze rake klappen uit op Hope. Zijn hoofd slingert van links naar rechts door 
de impact van de enorme vuisten, maar dan stapt hij terug om wat ruimte te creëren voor zijn bijl. Zodra Templeton 
haar van achteren aanvalt pakt Hope zijn kans. Hij valt hoog aan en Templeton steekt voor de benen. Haar demonisch 
huid weerstaat hun wapens maar toch blijft ze niet ongedeerd. Templeton haalt haar voeten onderuit met zijn 
schilden en ze valt hard. De hele brug schudt van de schok en achter haar hoofd verschijnen twee blauwe lichtjes – de 
ogen van Tin-a-Tin. De halfling verschijnt in de lucht, haar lijf bijna helemaal onder de stenen brug hangend. Ze steekt 
het beest in de nek en de bewegingen van de demon worden gelijk trager.  
 
“Haste! Yes!” zegt Tin, en dan vliegen haar gloeiende ogen nog wijder open. De Bar-lgura pakt Templeton zijn hele 
onderbeen vast in een reuzenvuist en de twee verdwijnen. Houten speren vliegen door de plek waar de demon net lag 
en Sheler bijna vloekt. Voordat de speren de muur bereiken ontrafelen ze. Bohairic kijkt naar Sheler, benieuwd, en ziet 
haar met trillende handen rondkijken.  
 
“Energie…lus…als het maar…snel…terugkomt!” snauwt Sheler, tandenknarsend. 
 
Bohairic knikt, respectvol, “Knap, Sheler!” 
 
***********************************************************************  
 
Templeton verschijnt ondersteboven in een donkere schacht, met zijn hele onderbeen vast in een grote vuist. Zijn 
ogen passen gelijk aan en hij ziet de demon boven hem, haar voet om een ijzeren rooster vast. Onder hem loopt een 
schacht naar beneden, en dan laat ze hem los! Hij valt hard naar beneden en landt in een stinkend hoop; kleren en 
kaalgeknaagde botten vooral. Boven schreeuwen tientallen apen of bavianen in woede… en honger. De demon 
verdwijnt en hij staat op. Hij overmeestert de kotsneigingen van al het vuil om hem heen en zoekt een uitweg. Boven 
een ijzeren rooster, en de woeste apen. Links een tunnel, maar dan moet hij door het natte, vuile troep kruipen. Hij 
geeft dank voor zijn pantserhandschoenen, trekt een zakdoek uit zijn broekzak, windt het om zijn gezicht heen, en 
zinkt tot zijn knieën in doden. 
 
Met zijn magische laarzen komt hij snel bij een deur, die blijkt op slot te zijn. Hij gaat zitten en begint te schoppen. 
 
***********************************************************************  
 
Hope loopt ongeduldig heen en weer, zijn bijl omhoog. Iedereen blijft buiten bereik. Tin inspecteert de deur aan de 
zuidmuur, merkt niets op, en verstopt zich in de schaduwen naast de deurpost. Net op tijd, want de grote aapdemon 
verschijnt recht voor de deur! Ze heeft geen tijd om Tin op te merken voordat twee houten speren haar hoofd 
doorboren. Ze zinkt op haar knieën en kantelt langzaam naar voren totdat de speren de grond raken. Ze blijft daar, 
knielend, en bloed biggelt langs het hout naar de vloer toe. 
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Tin merkt op, met haar eigen Arcane Sight, dat deze demon ook een magische riem en bracers aan heeft, en dat ze 
ook iets magisch in een leren zakje heeft dat aan haar riem hangt. Ze zou net overgaan naar nader onderzoeken 
wanneer Hope de deur opengooit en een straal bliksem de kamer inknalt! 
 
Hope springt snel opzij en de bliksemstraal verdwijnt. Ozonlucht vult de ruimte en maskeert even de geur van verrot 
vlees en natte dieren. Sheler rent Hope voorbij en verdwijnt de kamer in. Voor haar staat een enorm skelet van een 
slang – zeker tien voet lang en zo dik als een man. Op de top van de slang zit geen slangenhoofd, maar een menselijke 
schedel. Zonder na te denken komt haar klauw omhoog, en het gaat door het skelet heen. Illusie! Achter het skelet 
ziet ze de echte dreiging, een zwarte slang met een mensenhoofd – een Naga! De ogen van de Naga zijn diep… en vol 
liefde en ongeloof. Waarom valt ze het aan? Het zal niemand kwaad doen, het kan haar helpen. Het weet de 
antwoorden die ze zoekt… 
 
Een pure kracht borrelt in Sheler op, en ze voelt gelijk aan dat de beloftes van de Naga leugens zijn. Ze veegt ze weg 
als spinnenrag en loopt op het monster af. 
 
“Die ondode is illusie!” roept ze, “En de ander een vijand!” 
 
Tin-a-Tin, die net achter haar stond, probeert haar tegen te houden. 
 
“Dat is geen vijand, Sheler! Hij kan ons helpen! We hoeven niet alles aan te vallen!” Ze probeert Sheler tegen te 
houden, en tegelijk glimlacht ze vriendelijk naar de Naga. Sheler haar schouders zakken en ze zucht.  
 
Buiten, in de grot, komen doffe knallen van beneden. Bohairic, die eindelijk zijn handschoenen af heeft gekregen (ze 
werkten hem tegen), kijkt naar beneden. De laatste knal is een harde en Bohairic heeft een spreuk klaar. Twee laarzen 
steken uit een gat in de muur en hij herkent hun magie gelijk. 
 
Templeton wurmt zich naar buiten toe en rent met zijn volle snelheid naar boven toe. Samen met Hope springt hij de 
kamer in. 
 
De Naga knalt een bliksemschicht op Sheler af en roept tegelijk, 
 
“Zij valt mij aan! Help me!”  
 
Tin ziet haar vriendin aangevallen en de puzzelstukjes vallen op de juiste plekken. Ze springt snel naar de andere kant 
van de kamer dat de Naga tussen haar en Sheler in komt te staan. Ze knipoogt naar Sheler en dan komen de jongens 
aan. Hope duikt de kamer in als eerste. Hij ontwijkt de eerste illusie behendig en ziet de andere Naga. De magische 
blik heeft helemaal geen effect op hem en hij hakt op het in. Zijn bijl knalt op de steen en de Naga blijkt net ergens 
anders te staan dan waar hij dacht. Meer magie! Hope laat hem niet weerhouden en zijn vervolgslag bijt diep in de 
huid van het beest. Templeton negeert de illusie en eindigt zijn sprint met een aanval op de Naga. Ook deze mist.  
 
Tin en Sheler pakken hun kans en vallen aan. Sheler steekt het beest met haar Beast Claws en gouden ijs vormt op de 
huid van het slangenbeest. Het vertraagt gelijk en Tin-a-Tin steekt het van de andere flank. Ze maakt trekgebaren met 
haar andere hand en een brede glimlach verschijnt op haar gezicht. De Naga zakt in elkaar en ligt stil op de vloer 
wanneer Bohairic de kamer inspringt. 
 
Tin begint gelijk te giechelen, 
 
“Ik ben weer helemaal vol! Hee hee hee! Ik heb een Displacement op, ik kan bliksem schieten… geweldig! Ligt er hier 
loot?” 
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Deel 7: 13.08.2009: “Timothy gevonden" 
 
En loot wordt inderdaad gevonden! Met twee paar gloeiende ogen valt alles wat magisch is gelijk op. Een potion, een 
wand en een strijdhamer worden snel uit de bottenstapels gehaald en afgestoft. Het drankje gloeit van binnen en 
ruikt naar kaneel – een teken van een genezend drankje. De wand is een ijzeren stok met een vleermuishoofd en 
vleugels aan het bovenste uiteinde, en twee klauwen onderaan. Het handvat is zo bewerkt dat het op vacht lijkt, ook 
al prikt het ijzer verschrikkelijk. De stalen strijdhamer heeft een priemachtig, gebogen punt om plaatharnassen goed 
te kunnen doorboren. Het heft voelt alsof het bedekt is met haaienhuid, maar het zuigt ook alle zweet van je handen. 
Volgens Bohairic is het ook mogelijk om een spreuk in de hamer op te slaan. Een tweetal oude boeken leveren zowel 
Bohairic als Sheler genoeg ideeën op om nieuwe spreuken te ontwikkelen, en de aura van magie uit de rechter fontein 
baart genoeg zorgen om het even als verboden terrein aan te kondigen. Totdat Tin-a-Tin er de tijd er voor neemt om 
het te onderzoeken dan; maar die heeft meer aandacht voor de grote kist in de andere ruimte. 
 
Een hoge KLANG! vult de kamer van de Naga en iedereen kijkt op. Het is Hope, die blijkbaar de deuren niet open kon 
krijgen. Hij is nu bezig KLANG! om de scharnieren KLANG! helemaal uit de deur te KLANG! slopen. Het kost hem wat 
moeite, maar met een adamantine bijl kan normaal metaal geen fatsoenlijk weerstand bieden. Met een laatste 
KLANG! is de deur van de scharnieren bevrijdt, en de muur mist ook een paar kilo graniet. De rechter deur valt 
langzaam naar binnen en knalt op de stenen vloer met de volle kracht (en geluid) van een ton ijzer.  
 
KA-KLLLOOONNNGGG!!!!!!! 
 
De groep kijkt verwonderend toe terwijl Hope achter de deur kijkt, vloekt, en dan het lijk van de Naga in stukken gaat 
hakken.  
 
“Misschien toch die cursus woedebeheersing aanvragen voor hem, hé Bo?” zegt Templeton. 
 
“Misschien heeft hij het koud? Of misschien heeft hij gewoon zo veel energie dat het uit zijn neus stroomt als hij niets 
mept?” zegt Bohairic, terwijl hij door de gevonden vellen bladert. 
 
“Ik sta naast jullie hoor!” zegt Hope, al salamisnijdend.  
 
Voor heel even voelt het alsof ze ergens anders zijn, maar de kennis van wie hier gevangen is, en wie hier vrij 
rondloopt, blijft niet lang uit de aandacht.  
 
***********************************************************************  
 
Met alles opgeborgen komt de rest van het groep kijken in de nieuwe kamer. De muren, vloer en plafond zijn glad 
gepolijst. Links en rechts staan ijzeren standbeelden van aapdemonen, elk drie meter hoog. De twee beelden houden 
elk een arm omhoog, maar de vuist ontbreekt bij beide. Achter de standbeelden staat er nog een deur, ook van ijzer, 
en ook deze deur is met helse afbeeldingen ingegraveerd.  
 
“Woah!” roept Bohairic, “Raak die andere deur niet aan! Ik weet nog niet wat voor magie er op staat, maar het is 
belachelijk sterk!” 
Hij graaft in zijn tas en haalt en rol te voorschijn. Hij zit op de grond in een meditatiehouding en leest de woorden op 
de rol zacht voor. Elk woord verdampt in een roze vonkenregen en op het eind verdwijnt de rol in het niets. Bohairic 
maakt passen met zijn handen voor zijn ogen en fronst, 
 
"Achter die deuren zie ik een lange gang. Links en rechts staan er meer van die ijzeren aapdemon beelden. Deze 
hebben hun hoofden achterover en de monden open - het lijkt alsof ze allemaal schreeuwen. Elk standbeeld houdt 
een fakkel vast, en deze branden allemaal met rood en groene vlammen. Aan het einde van de gang staan er meer 
deuren - deze dan van koper. Meer zie ik niet." 
 
Hij maakt een laatste pas voor de zekerheid, en eindigt de spreuk. 
 
***********************************************************************  
 
"Meer van hetzelfde dus - misschien iets met sonisch energie?" 
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"We zien het wel," zegt Templeton, "Eerst lijkt het mij dat we die handen moeten hebben." 
 
"Handen?" zegt Hope, "Ik haal ze even." 
 
Hij loopt de deur uit, hakt in op het lijk van de aapdemon, en loopt vrolijk terug. In houdt twee harige handen 
triomfantelijk omhoog en negeert het bloed dat langs zijn armen sijpelt en van zijn ellebogen druipt. 
 
"Kijk! Handen! ... Wat? Jullie hebben geen gevoel voor humor!" 
 
Hope gooit de afgehakte handen op de in stukken gehakte naga en kijkt een beetje sip, 
 
"Heb je een beter idee? Kom op dan - ik verveel me!" 
 
***********************************************************************  
 
Tin spreekt als eerste,  
 
"Die schatkist dan maar." 
 
Ze loopt snel terug over de stenen brug in de rood verlichtte kamer, en bekijkt de kist van alle kanten. Op de vloer 
naast de kist liggen een aantal dierenhuiden, en die stinken naar natte vacht. Tin loopt een rondje van de kist. Het is 
van zwart ebbenhout, versierd met bladgouden afbeeldingen van demonen en andere helse verschijnselen. Bovenop 
het kist lijkt er een inkeping te zijn, met een kommetje pap erin. Uit het kommetje steekt een gouden lepel en Tin 
begint de kist te onderzoeken voor mogelijke vallen. Een hoog, zacht stemmetje komt uit de kist en tegelijk beseft ze 
dat het gouden lepeltje in haar hand is. 
 
"Mama... vlinders?" 
 
Tin schrikt en stapt achteruit, tot aan de rand van de stenen brug. 
 
"Wat is het?" vraagt Bohairic, die achter haar staat. 
 
Tin zegt niks maar wijst alleen naar de kist. Bohairic spreekt spreuk naar spreuk uit terwijl Hope, Templeton en Sheler 
achter hem aansluiten.  
 
"Geen gif, ondoden of kwaadaardige wezens binnen, zo ver als ik kan zien." 
 
Tin-a-Tin bekijkt de kist weer van dichtbij en vindt geen val.  Aan de achterkant ontdekt ze een mechanisme waarbij ze 
de kist kan openen. De achterwand bestaat uit twee panelen die als deuren fungeren, met het slot en de scharnieren 
vakkundig weggewerkt in het sierwerk. 
 
Ze kijkt naar de pap, en de grootte van de kist. Een gedachte ontpopt zich in haar hoofd en ze kan het niet bedrukken. 
Onbewust schudt ze haar hoofd tegen het idee, terwijl ze met kippenvel en trillende vingers het slot openmaakt. Een 
spleet verschijnt middenin de kistwand en twee deuren draaien langzaam en in stilte open. Haar ogen vliegen open en 
haar hand haalt haar mond net voordat ze moet overgeven! Ze heeft niet zo veel gegeten en proeft alleen bittere gal. 
De stank van binnen de kist is het minst erg, maar ook al kijkt ze weg ziet ze het nog. 
 
Een stank van zweet en ontlasting wordt herkenbaar over de natte hondengeur.  
 
"Jullie hoeven het niet te zien." zegt Tin-a-TIn. 
 
"Wat is het?" zegt Sheler. 
 
"Het is... Tim." 
 
De gezichten van de hele groep veranderen gelijk, en Tin gaat door, 
 
"Hij is vastgebonden, hij mist een hand, zijn voet is... een wrak, en zijn... hoofd. Zijn hoofd ... allemachtig... we zouden 
hem ... kunnen laten gaan, en een nieuwe... net als Urol, weet je... Sheler, alsjeblieft, niet kijken meid." 
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Sheler trekt de deuren vastberaden open en haar gezicht wordt gelijk heel erg strak, alsof ze alle 
gezichtsuitdrukkingen onderdrukt. Hope, achter haar nu, vloekt binnensmonds. 
 
"Waar is je god dat hij zoiets toelaat? Die jongen deed niemand wat kwaad - wat een onzin allemaal. Pionnetjes zijn 
jullie - en wat krijg je voor dank? Waar is je g..." 
 
"Houd op, Hope!" fluistert Tin, hard. 
 
Sheler schudt haar hoofd langzaam van links naar rechts.  
 
"Die beugels houden hem vast aan de bovenkant, en de rest van zijn schedel moet ergens..." 
 
In stilte raapt Hope iets op en geeft het aan Sheler. Op het eerste gezicht lijkt het een ronde asbak, met een sigaar in 
uitgeperst. Dat er blonde haartjes uit de buitenkant van de asbak groeien valt later op. 
 
"Wat zal hij niet meegemaakt hebben..." zegt Templeton, "... zo allemaal... vast in de donker...in de naam van 
Umberlee - een LEPEL!". 
 
Iedereen is nu heel dicht bij de opening in de kist en er is nog geen teken van herkenning van Timothy. Hij kijkt recht 
voor zich uit met ogen wijd open, en de kwijl dat af en toe op zijn vieze hemd druppelt is de enige teken dat hij nog 
leeft. Alles om hem heen is donker, op één vierkant na, en dat rood licht wordt nu ook weer uitgesloten door vijf 
hoofden. Uit de mensenmassa komt een hand en het raakt hem op de neus. Het is dus geen illusie! 
 
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"  
 
In paniek gebruikt Tin één van haar sterkste spreuken - een spreuk dat een Tyrannosaurus kan verdoven. Timothy valt 
gelijk in een diepe slaap, maar niet voordat zijn gil beantwoord wordt van de kamer ernaast. 
 
"OWAA-OWAAA! URRR!! URRR!!  OWAA!! OWAAAA!!!" 
 
Templeton kijkt op, "Dat zijn dezelfde geluiden die ik hoorde - rare bavianen!" 
 
Hope is al in beweging terwijl de anderen Timothy voorzichtig uit de kast halen en klaarmaken om vervoerd te 
worden. Hope staat wacht halverwege de stenen overbrugging, zijn bijl klaar een aanval te weren. Bohairic helpt 
Sheler om Timothy een beetje schoon te maken. Tranen laten schone sporen achter op Sheler haar gezicht, en 
Bohairic wisselt af tussen zijn ogen dichtknijpen en zijn hoofd schudden in ongeloof. Templeton en Tin mompelen snel 
met elkaar. Tin schudt twee vieze vachten uit, snijdt ze in lappen, en steekt gaten in de randen. Templeton haalt lange 
dijbenen uit de kamer van de naga, haalt zijn timmergereedschap uit een te kleine tas, en gaat aan de slag. De hele tijd 
groeien de geluiden uit de apenkamer - er wordt constant op de deur gebonkt en gehamerd, en de kreten en gillen 
overtreffen elkaar steeds in volume en woede.  
 
Na een paar minuten van dit licht de kamer op van achter Hope. Hij draait zich om, 
 
"Zijn jullie een beetje klaar? Die baasaap zal dit ook wel horen. Kan hij niet gewoon in zo'n zak?" 
 
Timothy is op dit moment bedekt in een geelgroen gloeiend cocon, en Sheler en Bohairic kijken allebei op van deze 
opmerking. 
 
Bohairic zegt, "Nee, want hij zou daar niet genoeg lucht hebben. Maar... op zich zou hij niet te veel nodig hebben - we 
hebben nu wat we zochten. We kunnen nu gelijk terug door die portaal." 
 
"Nee," zegt Templeton, "Dat gaat niet lukken. Dan lopen we gewoon rondjes en komen we hier steeds terug." 
 
"Ik denk niet dat het een Teleport kan tegenhouden." zegt Bohairic. 
 
"O vast wel," zegt Templeton, en hij trekt aan de laatste touw, "Dit hele plek is echt vervelend." 
 
 Hope richt zich weer op de deur in de hoek, "HOUD JE STOMME BEK, AAP!" 
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Hij loopt de brug af, tilt zijn bijl omhoog en beukt op de deur. Op dat moment draait de deurkruk razendsnel naar 
beneden. De deur vliegt open en een stortvloed aan overgrote bavianen met hoorns, extra staarten, vergroeide 
tanden en roodgloeiende ogen stroomt de kamer binnen! De gillen en schreeuwen van de bavianen zijn 
oorverdovend, maar nog erger is het feit dat er zo veel zijn dat ze om Hope heen stromen. Zijn bijl rijst en valt in grote, 
brede stroken en harige armen, benen en hoofden vliegen de lucht in. Demonische bavianen blijven onophoudelijk de 
kamer instromen, en Hope kan ze niet alleen tegenhouden. Tin maakt een laatste knoop af en de brancard voor 
Timothy is klaar. Ze vliegt de lucht in en sproeit de mêlee onder haar met bliksem. Zijn eigen weerstand voor magie 
zorgt ervoor  dat de bliksem om Hope heen danst, maar de bavianen hebben niet zo'n geluk. Een aantal onder de 
stralen schudden onder de zware stroomstoten; hun tanden knarsen zo hard dat ze aan elkaar breken, en hun vacht 
begint te roken. Toch is het maar een klein aantal van de grote massa. 
 
Templeton gaat voor de slapende Timothy op zijn hurken en maakt een hutje met zijn schilden. Bohairic gooit zijn 
eigen bliksem in de strijd, met vergelijkbare resultaten als Tin. Sheler schraapt de grond met haar Beast Claws en rent 
op de massa.  
 
"Blijf achter die lijn - of houd zelf zo'n afstand!" 
 
Ze zegt meer maar niemand kan het horen omdat ze op dat moment onder de bavianenzee verdwijnt. Klauwen, 
vuisten en tanden bestoken haar van alle kanten en alleen heel af en toe is een roze handje of een wit lapje stof 
zichtbaar tussen al het zwart en rood. 
 
Zowel Hope als Sheler krijgt het zwaar te verduren onder de massa bavianen. Bewegen is bijna onmogelijk, vechten 
net zo. Het kost hen allebei al hun energie om op de voeten te blijven staan terwijl ze aan alle kanten geslagen en 
getrokken worden. Tin en Bohairic blijven de massa beschieten met bliksem, en zien ook dat het effect heeft - alleen 
niet genoeg. Vier of vijf bavianen houden Hope z'n bijl vast en zijn rechterhand vliegt voor zijn riem. Seconden later 
valt een bavian van de brug, de keel doorgesneden door Hope zijn dolk. Een tweed valt ook weg - deze met een rode 
put waar zijn oog net was. Hope zijn vuist rijst en valt in de massa, en met elke steek gilt een baviaan in pijn. Er zijn nu 
zeker twintig van die beesten dood, maar de andere vijftig vechten drijven furieus verder, naar Templeton en Timothy. 
 
Bohairic wacht het moment af wanneer hij beide zijn kompanen ziet, en stopt even met het schieten van bliksem. Hij 
wijst de twee aan en roept zo hard als hij kan, hopend dat ze hem horen. 
 
""HOPE! SHELER! ERUIT!" 
 
Hope trekt een zuur gezicht en schudt zijn hoofd, maar Sheler verdwijnt van haar plek en verschijnt boven de 
krioelende bavianen. De beesten die haar vast hadden vallen op de grond en worden bedolven onder de rest. Voordat 
ze weer vastgepakt wordt, verandert ze snel in een soort egel. Van elk centimeter van haar huid ontspringen lange 
scherpe stekels, en met een knal schieten deze alle kanten op! Vijftig wrede monden schreeuwen tegelijk en dan valt 
de kamer stil. Sheler valt gracieus op de vloer, omringd door meer dan vijftig dode bavianen; lekgestoken met de 
stekels, verbrand of in elkaar gehakt. Her en der probeert er één weg te kruipen, maar Hope eindigt die pogingen snel. 
 
******************************************************************************  
 
Iedereen haalt weer adem en zonder te praten lopen ze naar de ruimte waar de bavianen waren opgesloten. Het rode 
licht van de grote kristal verlicht deze kamer genoeg om de meeste details te zien. Zes stenen kolommen staan in 
twee rijen van drie, verdeeld over de lengte van deze kamer van bewerkte stenen blokken. Aan het einde van de 
kamer staat een granieten troon, gegraveerd met grijnzende aapdemonen. De hele kamer stinkt naar verrotte vlees, 
natte vacht en zweet. In het midden van de kamer ligt er een roestige ijzeren hek, vastgemaakt aan de vloer. Het lijkt 
alsof er een donkere put is onder het hek, en Templeton verbreekt als eerste de stilte.  
 
"Hier was ik al geweest - die demon had me onder het hekje gedropt. Toen hoorde ik die stinkapen al. Onderin de put 
is hun eten - vastgeketend gevangenen." 
 
Hope stapt rustig door de troep op de vloer, maar Sheler en Tin proberen de zachtste dingen te vermijden. De drie 
zien al snel dat de troon naar voren schuift, en Hope zet zijn schouder erachter. Met een hoog, krijsend geluid 
schraapt de troon naar voren, en een gat in de muur is onthuld.  
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Bohairic, die nu twee kamers en een katatonische preister in de gaten probeert te houden, bedenkt een betere plan. 
Hij roept snel een horde onzichtbare hulpjes op en laat hen de brancard dragen. Met Timothy verplaatst gaat hij met 
de rest naar de troon toe. Hij blijft bij de troon staan, samen met Sheler en Templeton, en zijn blauwgloeiende ogen 
werpen een klein beetje extra licht op de kleine kamer achter de tronen. Hij vindt het niet genoeg en zet zijn eigen 
lampje aan. 
 
"Dankjewel, Bo," zegt Tin-a-Tin, "Het was moeilijk om in het donker vallen te ontdekken op deze twee kisten." 
 
Ze wijst naar twee zware houten kisten - stereotypische piratenkisten uit de verhalen bijna. Beide kisten zijn identiek, 
gegraveerd met vreselijke vlammen die alle goede mensen opbranden. Bohairic merkt niets magisch aan ze en zegt 
dit. 
 
"Mooi zo," zegt Tin, "Dan zijn ze goed te op-" 
 
KABOEM! 
 
Misschien komt het omdat hij bozer is dan normaal, misschien is hij gewoon buitengewoon snel geworden, maar 
Hope lijkt sneller te bewegen dan de ontploffing die uit de kist komt. Van het ene moment naar het andere gaat hij 
van staan tot liggend, zijn bijl voor zijn hoofd. Vlammen schroeien langs zijn haar en schouders maar hij ligt precies 
goed. Geen seconde nadat de ontploffing afgelopen is heeft hij zich omgedraaid op zijn rug en door een soort 
slangenbeweging staat hij weer. Tin-a-Tin stond helaas net te dicht bij de ontploffende kist, maar heeft gelukkig een 
weerstand voor vlammen van de laatste Bar-lgura demon gestolen. Alleen haar vingers zijn zwart en doen zeer. 
 
"Oeps. Blijkbaar wisten ze magische vallen te verbergen toen... hmm... lijkt me logisch eigenlijk. Volgende keer beter 
opletten... waar was ik ook al weer... o ja! Kisten! Zijn ze nou veilig, of zal ik ze..." 
 
"Opzij, Tin!" rept Hope, en een glimmende bijl zoeft naar beneden voor haar gezicht! Hij hakt in de eerste kist met zijn 
adamantine bijl, één, twee, drie, vier keer achter elkaar. Vier knallende, hout- en ijzerverpulverende bijlslagen laten 
de zware kist aan flarden achter. De binnenkant van de kisten was blijkbaar met lood bedekt maar verder was het 
leeg. Hope gaat door met hakken en al snel ligt de tweede kist ook open. Uit deze stroomt een rinkelende berg aan 
goud- en zilveren munten. Twee gebroken flesjes waren waarschijnlijk ook toverdrankjes geweest, en verder ligt er 
een schild, een toverstok en een ijzeren apenhand. De schild blijkt ook magisch te zijn, en het toverstokje volgepropt 
met een spreuk om mensen op te beuren. 
 
"Precies wat de arts heeft voorgeschreven," zegt Tin, en ze geeft iedereen behalve Hope wat extra magische steun. 
 
"Nou, eindelijk, de eerste hand. Waar ligt die andere dan? In die fontein zeker." zegt Templeton, die goudstukken in 
zijn tas zit te tellen.  
 
"Het kan nergens anders liggen - we hebben overal gezocht behalve in dat hoekje" zegt Bohairic, "Hopelijk kunnen we 
daarna snel weg. Ik ben het hier eigenlijk een beetje zat. Alleen het idee dat Nawahni ergens nog leeft..." 
 
******************************************************************************  
 
Dertig seconden later staan ze allemaal weer bij het skelet van de Naga. Tin-a-Tin, haar vingers nog steeds zwart, doet 
extra voorzichtig haar best bij het zoeken voor vallen. Met twee lampjes erbij komt ze erachter dat er inderdaad een 
magische val op de fontein zit. Ze tekent een aantal runes op de muur ernaast, kauwt aan een stukje gom, en scheurt 
het in kleine stukjes. Beginnend bij de fontein legt ze een spoor van natte, plakkerige klonten langs de runes naar de 
vloer toe. Dan pas trekt ze een gouden draad uit haar tas. Ze hamert een lange, ijzeren spijker in de grond en windt 
het gouden draadje eromheen. Pas wanneer ze zeker is dat het goed geaard is, begint ze de draad naar de fontein te 
leiden. Bij elk plakje gom zorgt ze ervoor dat de draad goed vastzit voordat ze verder gaat, en hoe dichter bij de 
fontein ze komt, hoe gespannener ze lijkt.  
 
"Iedereen terug naar de andere muur alsjeblieft!"  
 
Ze mompelt een snel gebedje richting Mask, negeert Sheler haar opgetilde wenkbrauw, en steekt het uiteinde van de 
draad op de fontein zelf. Helemaal niets gebeurt. 
 
"YES!" 
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Ze draait de kraan dicht bij de fontein en wacht. Langzamerhand begint het waterniveau te verlagen, en over een 
kwartier loopt het helemaal leeg. Onderin de put, met wat moeite, vindt Tin-a-Tin een magische roede en een ijzeren 
apenhand. 
 
"Nu wordt het moeilijk!" 
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De houten paal glijdt uit Hans z'n handen en valt bijna op zijn voet voordat het richting de bomen begint te rollen. 
 
"Kijk uit, man! We krijgen dit nooit af als elk paaltje wegrolt..." 
 
Hij zucht en loopt achter de drie meter lange paal aan. De andere zes mensen met palissadedienst kijken hem lachend 
na. De zon is amper op en nu al staan ze te hameren en te knopen. Ze hebben niet veel tijd voordat ze aangevallen 
zouden worden, en er zijn ook zo veel klussen. 
 
Gebonk voor hem doet Hans opkijken. Een bruin been rust op de ontsnapte paal... het bruine been van een Olman-
krijger! Hans wist niet of hij zou moeten rennen, of om hulp gaan roepen. Waarschijnlijk is geen van beide haalbaar. 
Waar één Olman is,zijn er nog vijf die je niet ziet. 
 
"Het hout heeft haast." zegt de krijger, en hij laat zijn witte tanden zien. Je zou het bijna een glimlach kunnen noemen. 
Achter hem staan tien of twaalf van de krijgers op, allemaal met bogen en speren op de rug. Twee tillen de van 
hardhout gemaakte paal op en lopen met het mee naar het dorp. 
 
"Waar moet?" 
 
Ze spreken redelijk maar gebrekkig Common en leggen uit dat ze Farshore komen helpen. Blijkbaar heeft dat groepje 
van Lavinia hun dorp, Tanaroa, ook geholpen. 
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Deel 8: 19.08.2009: “Master of Fogmire" 
 
De groep staat bij de twee ijzeren poorten. Hope en Templeton drukken de twee handen op de polsen van de ijzeren 
aapdemonen. De stompen smelten naadloos op de handen aan en Bohairic kijkt een beetje sip, 
 
"Nystul's zeker... " mompelt hij. 
 
Wanneer de standbeelden weer heel zijn galmt er een gonggeluid door de kamer. Zoals bij alle andere standbeelden, 
worden deze bijna paranoïde aangekeken voor het geval dat ze gaan bewegen. Deze beelden doen nog steeds hun 
best om gewoon rare standbeelden te zijn. Hope en Templeton trekken aan de twee grote deuren en ze openen naar 
binnen, draaiend aan goedgeoliede scharnieren.  
 
Oranjegeel licht vult de kamer van de gang achter de deuren. Links en rechts in de lange hal staan er meer van de 
ijzeren aapdemon standbeelden. Zoals Bohairic al had gezien, staan er aan elke kant drie beelden. Elk houdt een 
brandend fakkel omhoog, en staat met het hoofd achterover en de muil open - alsof ze allemaal tegen het plafond 
schreeuwen.  
 
"Alweer van die aapdemonen?" zegt Sheler.  
 
"Ja," zegt Bohairic, "Slechteriken hebben geen fantasie tegenwoordig." 
 
De vlammen van de fakkels werpen lange schaduwen op de muren die constant in beweging zijn, en het kan geen 
toeval zijn dat de fakkels op precies de juiste hoogte zijn om schaduwen van de muilen vol scherpe tanden op de 
muren te krijgen. Aan het einde van de gang glimmen aan de linkerkant twee grote, koperen deuren. 
 
"Dat moet wel de laatste deuren zijn, toch?" zegt Tin-a-Tin. 
 
"Zien we straks wel." zegt Hope, en hij loopt de hal in. 
 
Hij is geen twee stappen van de deur wanneer een oorverdovend gejank uit de eerste twee beelden komt. Het is een 
vreselijk geluid, schel en angstaanjagend, alsof duizend apen tegelijk gemarteld worden. In een tunnel. Sheler, 
Bohairic en Templeton deinzen terug en doen hun handen op hun oren. Tin-a-Tin kijkt ongemakkelijk en gluurt de hal 
in, ogen half dichtgeknepen. Haar mond beweegt maar niemand kan haar verstaan. Hope verduurt het ellende 
stoïcijns, haalt zijn schouders op, pakt zijn bijl vast, en hakt op de rechter standbeeld. Twee keer slaat hij in op de nek 
van de standbeeld, en de adamantine bijl snijdt door het ijzer alsof het hout is.  
 
Het geluid van het hoofd op de stenen vloer vallen is wel te horen boven het helse kabaal. Het hoofd breekt een steen 
met een KLONK en Hope raapt het gelijk met twee handen op. Zijn bijl hangt weer over zijn schouder. Hij loopt 
vastberaden naar de kamer van de naga en deponeert het schreeuwend hoofd in de lege fontein. Met een kraak 
breekt de leiding weg onder het gewicht, en het hoofd valt naar beneden.  
 
Het geluid valt langzaam weg, af en toe onderbroken met een KLANG. De andere beeld is stilgevallen, en iedereen 
luistert met steeds hoger opgetilde wenkbrauwen, 
"Auuuu-KLANG-uuuuuuuu-KLING-TOK-uuuuuuuu....klang......klong....klong....tjing...." 
 
"Het gaat helemaal de Underdark in!" zegt Tin-a-Tin, haar mond wijd open. 
 
"Als er hier een Underdark is..." zegt Templeton. 
 
"Volgens mij zijn we nog steeds op het Eiland" zegt Bohairic. 
 
"Nou, ik weet het niet, hoor!" zegt Tin-a-Tin, "Die spiegel was écht eng!" 
 
******************************************************************************  
 
"Nou, iedereen in de hele wereld weet dat we aankomen. Zullen we gewoon lopen, ook al kan ik niet tegen die hoge 
tonen?" zegt Templeton. 
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"Misschien kan het wat zachter." zegt Tin-a-Tin, en ze loopt naar de rechter standbeeld, 
 
"Die andere stopte met janken toen Hope wegliep. Volgens mij gaat het alarm af als je dicht in de buurt van een hoofd 
komt. Of van een standbeeld - dat kan ook..." 
 
Ze gaat aan de slag met haar gouden draad, een stukje krijt, kauwgom, een veer en wat lijkt op een banaan. Vijf 
minuten later is ze klaar. Niemand durft er wat van te zeggen, maar ze zullen nooit meer hetzelfde naar een banaan 
kijken. 
 
"Loop langs de rechtermuur en er gaat geen alarm af." zegt ze, trots. 
 
"Goed... ehm... werk, Tin. Je gaat dat toch niet meer eten... gadver!" zegt Sheler met een bleek gezicht. 
 
De groep loopt achter de rij standbeelden die nu volkomen doofstom zijn. Ook de groep heeft moeite om de juiste 
woorden te vinden. 
 
******************************************************************************  
 
Hope en Tin komen eerst aan bij de koperen deuren. Templeton en Sheler staan achter hen, en Bohairic houdt de 
meest afstand. Achter hem drijft een nog altijd slapende Timothy op een brancard, die omhoog gehouden wordt door 
onzichtbare hulpjes van Bohairic. 
 
De deuren zijn imponerend; drie meter hoog, massief, en gegraveerd met scènes uit het Abyss.  
 
"Auw!" zegt Tin, "Is dat zijn...?" 
 
"Straks wordt het die van dat aapbeest, meisje. Ben je d'r klaar voor?" zegt Hope. Hij kijkt snel rond,  
"Zijn jullie er klaar voor? " 
 
De deuren kan hij verontrustend gemakkelijk opentrekken. 
 
De enorme kamer achter de deuren wordt in de gaten gehouden door vijf standbeelden. Oost en West staan 
demonische apen in nissen, en elk kijkt naar een vlammende vuurput in het midden van de kamer. Boven elk nis 
brandt een lege vuurkorf met een oranjerood vlam en zwarte rook hangt bij het hoge plafond. Het plafond, bewerkt 
met beelden van marteling en enge gezichten, is bijzonder hoog, vijftien meter bij de wanden en bijna twintig in het 
midden. Aan het einde van de kamer staat een nog grotere standbeeld, één van bijna vier meter. Het heeft de potige 
lijf van een aap en twee stenen tentakels waar de armen moeten zijn. Tussen de brede schouders steken twee 
bavianen hoofden uit, elk met dezelfde grimas en slagtanden als de hoofden bij de tempelingang in het oerwoud. De 
standbeeld kijkt met stille woede neer op de kamer vanaf een podium met twee traptreden. Dit alles was 
verontrustend genoeg, maar nog zorgwekkender was de man die aan een ketting hing boven het vuurput. Nahwahni. 
 
Hope loopt de kamer in en probeert de hele kamer in zich op te nemen. Op dat moment begint Nahwahni te gillen. 
Het windas aan de oostelijke muur, waar de ketting begint, draait vanuit zichzelf en de ranger begint met kleine 
schokken richting de vlammen te zakken. 
 
Hope en Templeton gaan gelijk in beweging wanneer Bohairic roept van de gang, 
 
Met zijn blauwgloeiende ogen ziet hij een lichtgevend wolk verschijnen in de gang. De wolk, een teken van de 
aanwezigheid van magie, trilt en pulseert, en hij meent patronen in de slierten wolkstof te kunnen onderscheiden. 
Concentreren aan de patronen doet hem aan de geur en smaak van een spiegel denken - een teken van illusionmagie. 
Een wolk magie waar niemand staat is ook makkelijk te interpreteren... 
 
"Achter ons! Iets onzichtbaars!" 
 
Voordat hij verder kan reageren flitst er een pols Transmutationmagie in het hart van de wolk. De onzichtbare wezen 
doemt ineens op naast hem en hij kan niets anders doen dan slikken. En dan is het weg... en Timothy ook. Alleen de 
geur van een sigaar geeft aan wie, of wat, het was. 
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Na Bohairic zijn waarschuwing is Tin-a-Tin op Templeton zijn schouders gesprongen. Hope en Templeton kijken terug 
naar de kamer en komen in actie. Nahwahni is al een paar meter dichter bij de vlammen, en hij roept weer om hulp, 
 
"Hak die ketting door - dan vecht ik met jullie mee!" 
 
"Je bent te hoog!" roept Templeton terug, "Wacht even!" 
 
Hope rent naar het windas en Templeton gaat de andere kant op, klaar om over het vuurput te springen. Hope pakt 
het windas met zijn linkerhand en weet het draaien tegen te houden. Zijn rechterhand heeft zijn enorme bijl in een 
defensieve houding en hij kijkt naar Templeton. De Genasi roept naar Nahwahni,  
 
"Schommelen! Grote bogen! En loslaten wanneer ik spring!" 
 
Tin mompelt snel een spreukje en vliegt van Templeton zijn schouders af.  
 
"Plan B!" roept ze, en ze snelt naar Nahwahni toe. Halverwege stopt ze plotseling in de lucht. 
 
"De aap hangt hier!" roept ze, en ze gooit een dolk omhoog. Het klettert tegen het plafond, begint terug te vallen, en 
verschijnt in Tin haar hand. 
 
Bohairic vliegt de kamer binnen, ogen gloeiend, en wijst gelijk naar boven. Hij roept een aantal woorden in een harde 
stem, en maakt vinger voor vinger een vuist van zijn uitgerekt hand. Hij trekt de vuist langzaam naar beneden, alsof er 
iets in zit, en werpt de inhoud van de vuist dramatisch op de grond. Niets zichtbaars vliegt uit zijn hand, maar aan het 
plafond verschijnt Olangru, zijn onzichtbaarheidspreuk tenietgedaan. De Arcane Sight van Bohairic laat hem zien dat 
meerdere spreuken geannuleerd zijn met zijn dispel-actie.  
 
De demon staat ondersteboven onder het plafond met één hand aan de ketting, en Timothy hangt slap in zijn andere 
vuist. Hij merkt gelijk wat er gebeurd is en gromt in woede. Kleine, rode ogen vallen op Bohairic en zijn hoofd zinkt 
tussen zijn schouders in. Hij gooit Timothy de vlammen in en springt van het plafond af! 
 
Sheler verschijnt naast Bohairic en ze creëert een witgloeiende hamer in de lucht voor de demon. De hamer schiet 
omhoog, recht in het gezicht van Olangru, en spat gelijk uit elkaar met een geluid van heet ijzer in een watertrog. 
Witte druppels vallen van de vliegend demon af en verdwijnen - en dan staat hij als een gorilla op de grond voor Bo en 
Sheler. Zijn enorme vuisten zijn zo dik als boomstammen, en zijn achterpoten zijn rood en draakachtig. Kleine, 
roodgloeiende ogen kijken de twee aan en kwijl sijpelt van zijn dolklange slagtanden.  
 
Sheler en Bohairic vloeken nog steeds allebei over de magiebestendigheid van demonen wanneer Olangru links en 
rechts met zijn grote vuisten begint te slaan. Bohairic vliegt net op tijd achteruit en de eerste klap komt op zijn 
schouder terecht in plaats van op zijn hoofd. Sheler laat de klap aankomen en valt de grote vuist aan! Wanneer 
Olangru haar losschudt heeft hij diepe verwondingen in zijn hand van haar klauwen. Bloed stroomt van Sheler haar 
neus en lippen, en het is niet duidelijk wie deze eerste ronde gewonnen heeft. 
 
Timothy komt met een klap neer op het ijzeren rooster boven de hete kolen. Hope leunt naar hem toe maar kan het 
windas nog niet loslaten. Templeton kan niet langer wachten en springt hoog over het vuurput. Nahwahni schommelt 
nu met grote bogen en de Genasi heeft het perfect getimed. Hope laat het windas los wanneer Templeton Nahwahni 
opvangt, en vonken vliegen van achter de hendel als de ketting doorgetrokken wordt. Nahwahni valt hard op de 
stenen vloer, met Templeton achter hem. De Genasi komt op zijn voeten terecht, zoals altijd. Elke waterige vezel in 
Templeton zijn lijf wil terugdeinzen voor het vuur, maar toch blijft hij aan de rand van de put staan. Hij gaat op zijn zij 
liggen en reikt naar beneden, in het vuur! Hope hakt de ketting om Nahwahni door met zijn bijl terwijl Templeton 
Timothy uit het vuur trekt.  
 
Bohairic zwaait naar Templeton en vier rollen papier verschijnen naast zijn voeten. Het papier vliegt omhoog van de 
rollen af en verdwijnt, en zodra de Genasi weer zichtbaar is staat hij weer rechtop! 
 
"Papier? Bohairic zal weer bezig zijn geweest..." mompelt Templeton, en hij schudt zijn schilden van zijn schouders 
naar zijn handen toe. 
 



218 

De hoge stem van Tin-a-Tin vult de kamer. Ze daagt de demon uit, maar het is alsof elk woord dat ze oppert 
resonerend in de lucht blijft hangen. Als ze klaar is smelt al het geluid samen om de oren van Olangru, en zijn vacht 
staat recht overeind als de woorden door hem heen galmen. Hij schudt het effect van zich af en spuugt op de grond. 
 
"Wacht je buurt, halfling!" 
 
“Ja… kom maar op, aapjongen!” zegt Tin, ook al blijft ze op een veilige afstand.  Ze gooit een dolk en het scheurt langs 
de demon zijn been. Op het moment van contact maakt Tin haar touwtrekbeweging met haar werphand. Ze roept 
gelijk, 
 
“Geen spreuken!” 
 
Dat de demonische gorilla geen extra beschermspreuken actief heeft geeft Bohairic hoop. Hij besluit een gokje te 
wagen en maakt schrijfbewegingen met de voet van zijn staf. Dezelfde tekens vormen simultaan op de grond onder 
Olangru zijn poten en vuisten, en de vloer daar bladert af alsof het perkament is. Bij de derde rune slaat Bohairic op de 
grond met zijn staf en een knal weergalmt door de onheilige tempel. De knal doet Olangru zijn oren bloeden en het 
enorme beest valt op de grond. Hij komt omhoog, op zijn knokkels, en schudt langzaam zijn hoofd. Zijn ogen hebben 
nog een wazig blik en zijn tong hangt slap uit zijn mond. De helden kunnen bijna hun geluk niet geloven. 
 
 Hope heeft eindelijk het windas los kunnen laten en heeft zijn overgrote bijl klaar. Hij bekijkt de duizelige demon en 
een blik van blije verwachting verschijnt op zijn gezicht. Links en rechts van Olangru vallen Bohairic en Sheler met 
spreuken aan. Zijn link met het Abyss houdt de gloeiende hamer van Sheler weer tegen, maar een pluizige bal van 
stoffig oud papier zuigt rood getinte water uit zijn open mond en tranen uit zijn ogen. Hope is klaar om het laatste slag 
te slaan wanneer een lange huil van achter hem maakt de haren op zijn nek overeind gaan staan. Hij draait zich snel 
om, net op tijd om zware stenen tentakels van zijn hoofd weg te slaan. De grote standbeeld van Demogorgen leeft! 
 
Een brandende pijn in de benen herinnert Hope aan het feit dat het beeld vier tentakels heeft! Hij rukt zijn voet vrij 
voordat het hem vast kan pakken, en stapt achteruit. De huid waar de tentakels hem hebben geraakt is rood en 
opgezwollen, met zwarte putjes waar rook uitkomt. 
 
“Gadver! Net op tijd weg uit die houdgreep, jongen. En het geeft mij ook een idee…” 
 
De rest moeten in Hope vertrouwen om de nieuwe dreiging nog even bezig te houden. Templeton kijkt nog even dat 
Timothy en Nahwahni zo veilig mogelijk zijn, en springt op de duizelige Olangru af. Hij komt laag aan, en zo hard dat hij 
het 800 pond beest omver gooit. Donker bloed sproeit uit zes diepe wonden, maar stelpt snel. Olangru komt weer op 
zijn knokkels en schudt zijn hoofd. Pijlen van Tin-a-Tin vliegen naar beneden en prikken in Olangru zijn schouder.  Hij 
kijkt verbaasd, en Tin roept vanuit de lucht, 
 
“Hij kan niet meer onzichtbaar worden! Maak hem af! SNEL!” 
 
Bohairic en Sheler schieten energie op de demon, maar het is niet genoeg om hem neer te krijgen. Hij komt met een 
brul volledig overeind. Hij schudt zijn hoofd en slierten bloed en kwijl slingeren uit zijn mond. Woede schijnt uit zijn 
ogen en hij verdwijnt met een zachte pop. Een tweede pop deponeert hem op het podium en hij reikt naar de 
kettingen boven het vuur. De zware ijzeren ketting vliegt naar zijn hand en hij springt de lucht in. Hij vangt de ketting 
in de lucht en maakt een halve cirkel om de kamer. Tijdens een versnelde vlucht knuppelt hij zowel Templeton als 
Hope neer met zijn grote vuisten, om weer op het podium neer te dalen. Hij brult weer, en zwaait met zijn vuisten. 
Zijn wonden zijn weer open, en bloed druppelt op de vloer om hem heen.  
 
Zijn gebrul wordt beantwoord met het oorverdovende gejank van de twee hoofden van het levende standbeeld, en 
iedereen moet weer vechten om hun gedachtes te ordenen. Hope komt weer overeind en loopt op Olangru af, zijn bijl 
in één hand en een fles in de andere. Het tweehoofdige standbeeld aan zijn linkerkant probeert hem tegen te houden 
met alle vier tentakels, maar hij rolt onder de aanval en gooit het flesje op het linkergezicht af. Het glas breekt en rook 
stroomt van putjes in de steen als een bijtende vloeistof het standbeeld te lijf gaat. Hope negeert alles behalve 
Olangru en de demon stelt hem geen teleur. De twee rennen naar elkaar toe, maar de demon onderschat zijn 
tegenstander. Hope zijn bijl lijkt onhandig, maar het is licht en Hope heeft er maanden mee geoefend. Zodra hij ziet 
dat Olangru op volle snelheid komt, stopt hij meteen, en zijn armen halen de bijl van links naar rechts. Een zilveren 
flits is het laatste dat de demon ziet. 
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Wanneer geen dramatische dingen gebeuren op het moment van Olangru zijn dood wordt de standbeeld het 
middelpunt van de aandacht. Op dat moment herkent Bohairic het voor wat het is; een Lemorian Golem, gesmeed in 
de diepe vuurputten van de Prins der Demonen, Demogorgon. Toen hij onderweg naar Sasserine was, had hij 
gesprekken van de mysterieuze passagiers kunnen afluisteren. Passagiers die opgehaald werden door de Kraken 
Society!  Die spraken over Lemorian Golems - en zeiden dat ze vaak een focus waren voor onheilige rituelen, en 
tegelijk verdedigers van hun vuile tempels.  
 
Waarschijnlijk is dit ding de baas van Olangru, en niet andersom. Ook is het waarschijnlijk de bron van de 
onnatuurlijke mist in dit gebied. 
 
"We moeten het vernietigen!" roept Bohairic. 
 
"Heh-heh!" roepen Templeton, Hope, Sheler en Tin-a-Tin als één. 
 
De vijf benaderen elkaar en omcirkelen het golem. Bohairic en Tin-a-Tin vliegen voorzichtig dichterbij, terwijl Sheler 
aan de andere kant van het vuur blijft. Hope en Templeton zorgen dat het ding tussen hen in staat, maken oogcontact 
met elkaar, knikken simultaan, en vallen aan! 
 
De stenen tentakels kunnen sneller bewegen dan je zou verwachten, maar daar hebben de twee ervaren krijgers geen 
last van. Ze weten dat contact met de dingen te vermijden is, en doen het elk op hun eigen manier. Hope mept twee 
tentakels uit zijn weg, rolt onder ze wanneer ze terugkomen, en hakt in op het lijf van het golem. Templeton springt 
tegelijk recht op het golem af, over het vuur heen, en laat zijn twee schilden de hoog-en-laag-aanvallen van de andere 
twee tentakels opvangen. Hij komt neer op het moment dat Hope op de voorkant van het golem aanvalt, en schraapt 
diepe groeven in de rug van het ding. Stukken steen vliegen hen beide om de oren, en de twee hoofden schreeuwen 
in razernij. 
 
Tin zweeft buiten bereik en haalt dolken uit drie verschillende plekken. Ze werpt de drie dolken vaardig naar beneden, 
maar ze kaatsen alle drie van de nek van het linkerhoofd af - desondanks het flits bij haar polsen.  Bohairic zwaait in de 
lucht voor hem, en voor hem verschijnen een rol papier, een ganzenveer en een inktpotje. Het veertje vliegt het 
inktpotje in, en schetst in een paar seconden een tekening van het golem. De tekening geeft ook de aan hoe het ding 
beschermd is. 
 
"Interessant..." zegt hij, en hij opent zijn aanval met vijf gloeiende magische pijlen. De pijlen vliegen eerst richting 
Olangru, en de eerste verdwijnt in zijn schedel. Botscherven maken het gelijk duidelijk dat hij inderdaad niet leeft, en 
de andere vier pijlen veranderen gelijk van richting om één voor één stukken steen uit het golem te slaan. Sheler 
schiet vervolgens gloeiende ballen licht uit een lichtkransje om haar hoofd en ook deze laten schroeiplekken achter op 
het stenen lijf van het golem. 
 
Het golem focust de aandacht op Templeton en valt met alle vier tentakels aan. Keer op keer kaatsen botbrekende 
slagen van zijn schilden af; vonken vliegen alle kanten op en een geluid van een gong die van een berg afrolt vult de 
tempel... en dan vallen er stiltes tussen de aanvallen in. Steen valt op steen en achter het golem wordt Hope weer 
zichtbaar over alle vlammen en vonken. Hij heeft al twee tentakels afgehakt en zijn adamantine bijl zinkt diep in de 
derde schouder van het monster.  
 
"Hufter!" roept Templeton, "Laat er wat voor mij over!" 
 
"NU!!!" roept Hope, en hij hakt de laatste tentakel eraf. Templeton springt meteen uit zijn gordeldierhouding en duwt 
zijn schildspiesen in de buik van het golem. Het ding valt uiteen en geen van beide kan zeggen wie de fatale slag heeft 
uitgedeeld. 

Deel 9: 09.09.2009: “The bigger they are..." 
 
Nahwahni is verbaasd en zeer opgelucht om hen te zien. Hij blijft zenuwachtig in de Tempel, maar durft toch te 
spugen op het lijk van Olangru. Met Timothy gaat het niet zo goed. Hij lijkt helemaal in zichzelf te zijn gekeerd. Hij 
schrikt als iemand hem aanraakt, en af en toe mompelt hij iets of snikt hij. De groep zijn sympathiek maar kunnen nog 
niet te veel rekening er mee houden.  
 
"Eerst naar buiten - we weten niet wat er hier gaat gebeuren nu dat ding weg is." zegt Tin-a-Tin. 
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"Ik ben nu redelijk overtuigd dat wij nog steeds op onze eigen wereld zijn, ergens onder de ingang." zegt Bohairic, 
"Want een Lemorian Golem zou al die rare effecten verklaren - en als dit een demiplane was, zou die mist lang niet zo 
ver reiken." 
 
"Maakt mij niks uit, we hebben het klusje mooi geklaard. Nu naar buiten door die klotespiegel, en dan op zoek naar 
eten. En zonder rare schimmels of extra ogen, verdomme! Gewoon mals vlees - is dat te veel gevraagd?" Hope knijpt 
de lucht en doet alsof hij een dikke steak in zijn mond propt. 
 
"Mmmmm, lekkere steak...kom op, jongens, we gaan!" 
 
Timothy laat zich naar buiten sturen. Sheler houdt haar hand om zijn elleboog en begeleidt hem door de gangen. 
Wanneer hij de zwarte kist ziet steigert hij even, maar ze houdt haar andere hand over zijn ogen en stuurt hem naar 
beneden.  
 
Hope stapt als laatste door de spiegel heen, en de rest moeten even op hem wachten. Wanneer hij eindelijk verschijnt 
heeft hij een rode afdruk van een hand op zijn gezicht. Niemand vraagt hem waarom en hij zegt zelf ook niets.  
 
Tecuhtli is erg blij om zijn kameraad weer terug te zien, en de twee klappen elkaar om de schouders en doen een leuk 
dansje. Buiten de twee stenen bavianenmonden is de sfeer gelijk al minder eng. De spanning in de lucht is gewoon ... 
weg. De mist is al minder dicht, en Bohairic bewijst met een snelle polymorph dat hij een heel eind weg kan vliegen 
zonder omgedraaid te worden. In de lucht komt hij ook een normale vogel tegen - het eerste normaal beest dat hij in 
dagen heeft gezien. Vanuit de lucht lijkt het mistgebied al kleiner geworden, en hij redeneert dat ze de link met het 
Abyss voorgoed hebben gebroken.  
 
De groep kiezen voor veiligheid en lopen eerst een mijl naar het zuiden voordat ze durven te relaxen. Ze kiezen een 
heuvel met struiken op afstand om een kamp op te zetten en Bohairic bezigt zichzelf met een kort ritueel om deze 
locatie in zijn geheugen op te slaan. 
 
"Ik neem Timothy mee naar Farshore en kom morgenochtend terug. Dan kunnen we kijken naar die teerputten en dat 
geheim dorpje van jou proberen te vinden, Tin." 
 
"En nu... ga ik proberen te teleporteren. Volgens mij weet ik nu hoe het moet - wens me succes!" 
 
"Vet!" zegt Tin-a-Tin, "Het lijkt mij echt leuk om dat te kunnen, maar ik heb er geen gevoel voor. Misschien als je het 
een keer op een rol schrijft kan ik het daarmee uitproberen! Maar ja, ik blijf hier en pas op de rest. Tot morgen! Breng 
vers brood, melk, vlees en snoepjes!" 
 
De groep staan een beetje in een cirkel om Bohairic heen terwijl hij zijn tas voor de derde keer controleert,  
 
"Volgens mij heb ik alles." zegt de tovenaar. 
 
"Je hebt niets hier gelaten en niets uitgeleend man - natuurlijk heb je alles!" zegt Templeton met een glimlach, "Ben je 
soms zenuwachtig?" 
 
"Nou, dit is niet niks. Een beetje vuur of vlam gooien - dat kan iedereen die een beetje leert. Maar teleporteren is écht 
... volwassen spul. Een soort meesterproef, zeg maar. Ik wil het goed doen." 
 
"Shaundakul leert ons dat het kiezen van een pad gaat ten koste van de reis. Denk er niet aan - doe het gewoon." zegt 
Sheler. Ze gaat op de grond zitten en knikt aanmoedigend. 
 
"Oké, eum... goed punt, dankjewel Sheler." Bohairic heeft zich nooit zo zenuwachtig gedragen, "Het komt volgens mij 
omdat ik heel erg bewust ben van alles wat mis kan gaan. Ik ga het proberen." 
 
Sheler kijkt weer omhoog. " Try not. Do or do not, there is no try." 
 
"Alweer met je elfpraat, Sheler?" zegt Hope. "Kom op Bo - we willen wat vonken zien!" 
 
Bohairic kijkt iedereen een laatste keer in de ogen. "Tot morgen dan! En nu moet ik alleen mijn bestemming goed 
visualiseren, de energieën in de juiste volgorde los laten..."  
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Hij wordt bijna doorzichtig en zijn stem klinkt alsof het uit een tunnel komt,  
 
"En dan het stomme woord zeggen om het in mijn hoofd af te ronden... Tele..." 
Een zacht briesje is alles wat overblijft waar Bohairic stond. 
 
"Hmmm, ik had iets dramatisch verwacht. Wat jammer!" zegt Tin-a-Tin.  
 
Hope haalt zijn schouders op, gooit zijn rugtas op de grond naast zijn bijl, en begint erin te graven. Hij trekt een 
konijnenvacht uit van onder zijn sokken, rolt het uit en onthult een glazen fles met een doorzichtig vloeistof in. 
 
"Slokje?" 
 
***********************************************************************  
 
In een loods in Farshore waait een bries op tussen twee stapels kisten. 
 
"...port!" 
 
Bohairic kijkt verbaasd rond, "Precies zoals ik het had verwacht. Mijn berekeningen klopten precies." 
 
Hij veegt imaginair stof van zijn kleren en loopt naar de deur, langs kisten vol geurige specerijen en opgestapeld 
hardhout. "Klaar voor Sasserine, zodra we dit legertje piraten uitschakelen..." 
 
"Wat zegt u meneer?" 
 
***********************************************************************  
 
Een half uur later zit Bohairic comfortabel in een stoel in de Laatste Kokosnoot. Een tiental tafels en een kleine bar 
vullen de ruimte, en een gezellig sfeer heerst. Lavinia en Bohairic hebben een tafel voor zichzelf en proberen de 
luisterende oren van de rest van de bar te negeren. Voor Lavinia staat een glas met stukjes fruit in, en een kleine 
papieren parasol. Bohairic heeft een pittige rijstschotel met veel groente, zo goed gekruid dat het bijna Mulhorandi 
kon zijn. Hij schept het eten naar binnen alsof hij in een week alleen maar veldrantsoen heeft gegeten.... wat vrij 
dichtbij de waarheid komt. Malfus Fairwind, de jolige eigenaar, gaat tussen hun tafel en de rest van het publiek in 
staan.  
 
"Kom op, jongens, laat hem even uiteten, en laat hem met juffrouw Vanderboren even praten. Die toof is net terug uit 
vijandig gebied en moet eerst een goede maaltijd naar binnen krijgen. We horen zijn verhaal straks... toch?" Hij kijkt 
naar Bohairic, die naar Lavinia kijkt. Zij knikt, hij knikt, en de kamer joelt! 
 
"En nu... een lied!" Malfus pakt zijn luit van een haakje achter de bar, loopt naar de andere muur (ver weg van 
Bohairic en Lavinia), en begint te spelen. Al snel heeft hij de volledige aandacht van de dokwerkers. 
 
"Hoe gaat het Bohairic? Ik had verwacht dat jullie samen terug zouden komen... niet dat je alleen op mijn stoep zou 
staan met je 'Ik heb nieuws en ik heb trek.' Wat is er allemaal gebeurd?" 
 
Bohairic legt uit hoe ze de Olman in Tanaroa hebben geholpen, dat ze een Aspect van Zotzilaha hebben ontmoet en 
dat het dorp als dank krijgers zou sturen naar Farshore. Hij is blij om te horen dat dit al gebeurd is. Daarna vertelt hij 
over hun tocht naar het Mistmoer, de aanval van Olangru, het ontdekken van een Tempel van Demogorgon, de enge 
spiegels, een Naga, een Golem en een heleboel demonen. Lavinia is onder de indruk, en achter hen is het verdacht 
stil. Bohairic heeft het idee dat als hij zou omdraaien hij een muur van hoofden zou zien, van de hun kant op leunende 
mensen. Hij gaat door en vertelt over Timothy. Hij laat de ergste gegevens achterwege en voegt alleen toe dat 
Timothy in een soort levend comatoestand verkeert, en nu in de infirmerie ligt. 
 
"Telda zal haar best doen." zegt een bleke Lavinia. 
 
"En als meneer Timothy iets nodig heeft zal ik het voor hem halen!" roept een iets te enthousiaste stem van achter 
hun tafel. 
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Bohairic en Lavinia kijken elkaar aan en glimlachen.  
 
"We zijn nu uit dat Tempel, de rest slapen al waarschijnlijk, en ik ga morgen terug. We zoeken eerst hoe het zit met 
dat teer - en met geluk vinden we die vier mannen die het teer zouden halen." 
 
"En hun ezels."zegt Lavinia. 
 
"En hun ezels. U heeft waarschijnlijk ook nieuws, mevrouw Vanderboren..." 
 
"Lavinia." 
 
"... Lavinia, ja, maar als ik even een halfuurtje mag nemen zal ik deze heren uit hun verlijden lossen.... met een goed 
verhaal. Ik ben geen Tin-a-Tin, maar dit verhaal is zo sterk dat het toch goed komt. En dan lijkt het mij redelijk dat ze 
ons weer wat tijd gunnen om ongestoord te praten... zonder over elkaar heen te vallen om bij ons echt niet in de 
buurt te komen. Lukt dat, jongens?" 
 
De mannen nemen weer plaats aan tafel en Bohairic wacht tot iedereen een drankje heeft. Een aantal Olman zijn nu 
ook aanwezig, en deze lijken ook welkom hier. Hij accepteert een glas wijn van Malfus voordat de kastelein aanschuift 
bij Lavinia. Wanneer het stil valt laat hij de spanning oprekken door zijn glas omhoog te houden, en ernstig te kijken.  
 
"Ons verhaal is spannend, maar ook echt. Wij hadden het niet gered zonder de hulp en steun van onze kameraden uit 
Tanaroa. Dit is voor hen.. proost!" 
 
******************************************************************* 
 
Even later zitten Lavinia en Bohairic alleen met een fles wijn. De kroeg is nog steeds wel bezig, maar nu iedereen praat 
met zijn of haar eigen vrienden, en blijft bij hun eigen tafel. De sfeer is iets grimmiger geworden; ook al heeft de 
Farshore Vijf gezegevierd is het moeilijk om er aan herinnerd te worden wat voor dingen er allemaal achter de Muur 
zijn. 
 
"Avner is lastig," begint Lavinia, "Hij vertelt van alles over de reis hiernaartoe - goed én slecht. Eerst vroeg ik mij af wat 
hij aan het doen was, maar nu weet ik het. Zijn oom is niet blij dat ik hier ben, want ook ik heb het recht om hier 
dingen te regelen. Mijn ouders hebben dit dorpje opgebouwd en hadden hem mee als gids. Hij is een beroemd 
ontdekkingsreiziger, dat wel, en hij was vroeger niet als de andere Merivanchi's. Helaas, sinds mijn ouders zijn 
vertrokken, om kolonisten te zoeken, heeft hij de touwen in handen gehad... en dat heeft iets met hem gedaan. De 
aankomst van Avner heeft het erger gemaakt - die twee steken elkaar aan - en nu moet ik er wat mee. 
 
 Avner zegt wel hoe sterk jullie zijn en zo, maar hij voegt toe dat jullie niet zo veel op had moeten treden als ik er niet 
was. Hij zegt dat alles wat wij doorstaan hebben bewijs is dat de Vanderboren's vervloekt zijn - en dat ik het vloek naar 
Farshore hebben gebracht. Het is een slimme zet, want het ontkracht jullie daden gelijk als ... onnodig. Als ik weg ben, 
zal het stadje jullie ook niet missen. Bah - terwijl ik jullie als de helden van Sasserine en Farshore probeer neer te 
zetten. Wat een ... sorry.  
 
Alles was volgens hen prima toen Manthalay hier de baas was, maar ja, toen kwam ik aan en binnen een week vielen 
de piraten uit het Ratteneinde aan. En nu komt er een vloot van de Kraken Society aan - met wie weet wat voor 
versterking! Dit geruzie moet ophouden - want als de stad verdeeld blijft, kunnen we niet de verdediging niet goed op 
poten zetten. We hebben jullie hier ook nodig, Bohairic! Ook al weet ik ook wel dat niemand anders die verborgen 
wapens kan vinden, of het teer weer doen stromen. Ik heb hier wel steun, maar ik moet me ook wel profileren - het 
politiek spel spelen. Waarom denk je dat we hier zitten te praten, voor al die mannen? Morgen is jouw verhaal tien 
keer sterker geworden, en iedereen weet dat jij aan mijn kant sta." 
 
Ze fluistert, "Ik hoop dat je het niet erg vindt, trouwens!" 
 
Bohairic schudt zijn hoofd met een glimlach, en beantwoordt haar hardop, "Geen probleem, baas! Dat komt wel goed 
- ze zullen niet weten wat er allemaal op hen afkomt! En we zijn zo ook terug om hier de boel op orde te zetten!" 
 
Lavinia lacht mee, maar Bohairic ziet de wallen onder haar make-up. Ze gaat door in een net zo harde stem, 
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"Dankjewel Bohairic. En je gelooft het niet... in plaats van meewerken wil Manthalay de stad verder ontregelen. Hij 
heeft geroepen om een verkiezing te houden! Alsof we daar tijd voor hebben! Zijn dwaas van een neef verspreidt nu 
al rare geruchten." 
 
******************************************************************* 
 
Bohairic slaapt die avond in een leeg huis, een cadeau van Lavinia. De vorige eigenaar was al een tijdje overleden en 
haar kinderen waren al uit huis. Lavinia had het huis van hen gekocht als verrassing. Ook de Jade Raven hebben een 
huis gekregen in de stad. 
 
Hij besteed de eerste uren van de ochtend aan het regelen van een begrafenis voor Michael Timmerman. Hij vraagt 
zich af wat het eiland, of Olangru, met de rest van de bemanning heeft gedaan. 
 
Daarna overhandigt hij bouwtekeningen voor verbeteringen aan de palissade rondom het stadje, inclusief 
uitkijktorens. In een vergadering met Lavinia en de Raven laat hij hen met een aantal ideeën komen; dat Tolin de 
efficiëntie van de boerderijen zal verbeteren bijvoorbeeld. Zijn kennis van de natuur en zijn soldatenachtergrond zal 
goedgetrainde knechten snel opleveren! Hij kijkt iets te vaak naar Lavinia dan noodzakelijk, en het valt op dat hij wil 
beginnen bij de boerderijen binnen de muren - maar als een leger aankomt is de kans groot dat buitengelegen velden 
snel verbrand kunnen worden. Bohairic slaat het allemaal op voor later. 
 
Liamae, de sorceresse, heeft een bijna-dood ervaring gehad aan boord de Blue Nixie, en is nu ook een soort priesteres  
geworden. Zij gaat naar de infirmerie om Timothy te helpen, en om voorraden aan te maken en klaar te zetten  voor 
het komend gevecht. Kaskus, de dwerg druïde,  helpt in de kassen, en probeert daar genezende kruiden te kweken. 
Zan is niet bij de vergadering, en blijkt in de kroeg te zitten. De andere drie zwijgen hier verder over. 
 
Uiteindelijk gaan de Raven weg, met Tolin als laatste. Hij kijkt een beetje boos wanneer Lavinia met Bohiric blijft 
zitten, maar gaat uiteindelijk ook weg. Lavinia wenst Bohairic een goede reis, geeft hem een fles brandy, "Voor de 
troepen," en gaat op zoek naar Amella. 
 
Bohairic kijkt om zich heen, controleert zijn tas, en concentreert. De mooie glas-in-lood ramen van Huis Vanderboren, 
die schepen en open zee verbeelden, worden onscherp, 
 
"Tele..." 
 
******************************************************************* 
 
"...port! Jakkes!" 
 
Bohairic kijkt weg van een geschrokken Nahwahni, die nu op de grond zit. Hij heeft een stapel brede, zachte bladeren 
naast zijn linkerhand en een vreemde blik, alsof hij iets heel ranzigs heeft ontdekt. 
 
"Sorry, ik laat je met... rust, Nahwahni." 
 
De krijger gaat weer gehurkt na zijn schrik en pakt een blad met een zuur gezicht. Hope, Templeton en Tecuhtli lachen 
uitbundig terwijl de Olman zijn been schoonveegt, en Bohairic loopt de kamp binnen. 
 
"Waarom zijn jullie twintig voet verderop? Ik stond bijna in jullie..." 
 
"JA! Jij bijna en Nahwahni helemaal! Laat 'em een poepie ruiken, hé Nahwahni? Hmmm - brandy voor ontbijt, 
dankjewel!" 
 
Hope reikt voor het flesje en Bohairic tilt het even uit de weg,  
 
"Twintig voet? Zijn jullie verplaatst of werkt mijn spreuk niet naar behoren? Ik moet het weten!" 
 
"Oh, nee joh - je spreuk was vast precies goed. We schoven een beetje op. Hier waren er een paar bomen net ver 
genoeg uit elkaar voor de hangmatten. Meer niet." 
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"Gelukkig! Sorry Nahwahni! Hoe is het met jullie? Heb je nieuws? Nee? Dan ik wel. Ik heb ook spek, eieren en vers 
brood. Zullen we?"  
 
******************************************************************  
 
Een uur later waren ze weer onderweg. Sheler loopt iets vrolijker nu dat Timothy veilig is en ze heeft beloofd om voor 
Bohairic te bidden. Het plan is om eerst de teerputten te zoeken en nadat noord bepaald is, is het tijd om te lopen. 
Met de zon in de rug lopen ze door moeras en bos. Al de vervloekte en gemuteerde planten en beesten lijken het 
moeilijk te hebben. Zonder de Abyssale mist drogen ze uit in de zon. 
 
"Lathander zal wel blij met ons zijn, dat zijn zon hier weer kan schijnen, en vuile beestjes uitdrogen." zegt Tin-a-Tin. 
 
"Het zal vast niets meer schuiven dan een kleurtje." zegt Hope. 
 
Iedereen lacht, behalve de twee Olman, en wanneer Bohairic vertaald kijken ze bang en maken ze allerlei gebaren om 
het boze oog af te weren. Bohairic legt uit dat hun zongod niet zo aardig is als Lathander, en iedereen knikt. 
 
Nahwahni zegt iets en Bohairic blijft vertalen, 
 
"Jullie moeten de goden niet zo uitdagen. Er is al een boze god wiens tempel jullie hebben gebroken... niet dat ik niet 
dankbaar ben, alleen is het niet niets." 
 
Bohairic voegt toe dat het erg interessant is hoe in zo'n gevaarlijk oerwoud de bevolking Goden hebben die vijandige 
wezens lijken - wezens die je moet paaien. In meer beschaafde landen zijn de goden ook beschaafder... alsof ze 
eigenschappen van hun aanbidders hebben aangenomen. 
 
"Of is het juist andersom?" 
 
Debatteren over dit interessant gedachtegoed moet wachten, want in de verte horen ze iets groots. De Olman maken 
hun gebaren weer en kijken de groep boos aan. 
 
"Dat is zó onze schuld niet, man!" fluistert Tin-a-Tin. 
 
Iedereen trekt een wapen en gaat stilletjes schuilen. Naast het gestrompel in de bosjes komen er verschillende 
geluiden uit de verte, gekras en een soort trompetachtige loei. De loei wordt een gil, en het gekras klinkt harder. 
Struiken worden niet meer verpletterd. 
 
Sheler gaat een kijkje nemen, en beweegt meesterlijk door de dikke struiken. Elke doorn lijkt haar te vermijden, en 
geen voetstap verschijnt waar ze loopt. Een paar minuten later verschijnt ze weer, 
 
"Een aantal van die vogelachtigen met de klauwen hebben een soort olifant met een lange nek geslacht." 
 
Templeton knikt triomfantelijk, en fluistert, 
 
"YES!!! Dat zei ik net toen je wegging. Misschien moet ik ook druïde worden!" 
 
De groep loopt ver om de feestende dino's heen en ochtend wordt langzaam een hete middag. De slappe modder 
hebben ze uiteindelijk achtergelaten en de donkere grond onder hun voeten loopt veel lekkerder. Vogels, kikkers en 
insecten zijn ook weer normaal; vaak bizar groot maar in ieder geval niet misvormd. De enige geuren zijn die van natte 
grond en bladeren, en het parfum van grote tropische bloemen. 
 
"Sssssssst!" fluistert Tin-a-Tin, en ze geeft een waarschuwingsteken. 
 
De groep rent in stilte uit elkaar en trekt gelijk wapens. Niemand aarzelt of stelt vragen; Tin haar gehoor is al lang een 
gegeven. Gehurkt wachten ze achter bomen op wat er zeker aan zal komen. Een vorm wordt zichtbaar tussen de 
bomen, een vorm van een reusachtige spin. Iedereen blijft stil maar het is gelijk duidelijk dat het op ze af komt. Tin en 
Sheler zijn het dichtst bij, en de twee halflings seinen elkaar snel. 
 
«Laat het ons eerst voorbij gaan, dan vallen we van achteren aan.» 
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Voordat Tin Sheler kan beantwoorden verdwijnt de wereld in een helse gloed van vuur en pijn. Zij staat in lichterlaaie, 
en de boom voor haar ook! Ze gilt en dropt tot de grond, waar ze zich snel heen en weer rolt om de vlammen te 
doven. Sheler en de rest hadden het wel gezien; een rode straal was uit het hoofd van de spin gekomen en deze had 
Tin-a-Tin verbrand. Het licht van de straal had de spin ook even opgelicht - het hoofd leek van metaal! 
 
"Wat in de naam van...?" Sheler rolt uit de pad van het aanstormende apparaat en het negeert haar helemaal. Het 
heeft meerdere ogen, allemaal edelstenen, en ze zijn allemaal gericht op... Hope? De druïde zet dat even uit haar 
hoofd en creëert een heleboel water om Tin-a-Tin heen. De rook om de spellthief wordt vervangen door stoom, en 
haar gevloek wordt een opgeluchte zucht. 
 
Achter de twee halflings staat Hope, en achter hem staan Bohairic en Templeton. Bohairic oppert een spreuk om 
iedereen te versnellen maar de Forsaker schudt de magie van zich af. De enorme spin, zeker vijftien voet breed van 
poot naar poot, lijkt op hem af te komen. Hij stapt voorzichtig achteruit, wachtend op het juiste moment. Templeton 
knikt en gaat naar rechts, maar op het moment dat hij uit dekking komt schiet er een zilveren straal uit een oog van de 
spin. Het licht de Genasi op en zijn bewegingen vertragen gelijk. Grijs stof bedekt zijn hele lijf en hij hapt naar adem. 
Met een enorme inspanning schudt hij het verstenende effect van zich af, en hij duikt achter de dichtstbijzijnde boom. 
 
"Allemachtig!" roept Bohairic, "Een Retriever! Een demonisch apparaat! Het haalt mensen op en brengt ze naar de 
hel!" 
 
"Demogorgon zal wel boos zijn!" roept Hope terug, "En zal nog bozer worden wanneer ik zijn speelgoed in stukken 
hak!" 
 
Inmiddels zijn de helden mooi verspreid om de machine heen. Het kijkt alleen naar Hope, totdat het van alle kanten 
aangevallen wordt. Sheler schiet twee Splinterbolts naar het punt waar een poot uit het lijf komt, en tegelijk verschijnt 
een verbrandde Tin-a-Tin in de lucht boven het ding. Met een flits van haar armbanden werpt ze haar allerscherpste 
dolk naar beneden. Hope stopt met achteruit lopen en springt naar voren, onder de twee grijpers die hem proberen 
vast te pakken. Hij komt omhoog onder de buik van het ding en hakt er hard op in met zijn adamantine bijl. Tussen de 
poten in ziet hij Templeton ook een achterpoot aanvallen, en de Retriever schudt onder de geconcentreerde 
aanvallen. Van de gezichten van zijn collega's te zien had Hope meer geluk met zijn wapen dan zij, maar dan ziet hij 
iets waardoor hij ook bijna zorgen gaat maken; het gat die hij net gemaakt heeft begint te dichten. De metalen randen 
lijken te smelten en naar elkaar te groeien. 
 
"Het repareert zich!" roept Sheler van achter een boom. 
De Retriever reikt onder zich en verdrijft Hope met een van zijn zware poten. Tegelijk stapt het achteruit over hem 
heen, en probeert het Templeton te pakken met zijn grijpers. Bohairic maakt een spreuk af en de schilden van 
Templeton krijgen een blauwe gloed, net op tijd om de aanvallen van de Retriever af te weren. Het probeert een 
andere tactiek, en schiet een blauwe straal elektriciteit uit een oog naar de bepantserde Genasi. Deze weerkaatst van 
zijn gloeiende schilden en verdwijnt in de bladeren als duizend vonken. 
 
Sheler blijft splinterbolts schieten en de hamersfeer van Bohairic valt ook aan. Doffe knallen weergalmen door het 
bos, en de Retriever negeert alles om Hope in zijn grijpers te krijgen. Hope hakt de voorste twee poten eraf en het 
hoofd van het ding valt dondert op de grond. Templeton cirkelt en blijft steken, en Bohairic stuurt zijn hamersfeer ook 
naar de blootgestelde achterkant van het apparaat. Lichten flitsen achter de oogstenen en voor een moment lijkt het 
alsof het Hope afmaken een redelijk Plan B is. Dan vliegt de dolk van Tin-a-Tin weer uit de lucht en in één van de ogen. 
Het snijdt door de steen alsof het boter is, versnelt door haar krachtige armbanden, en het licht dooft. 
 
******************************************************************  
 
Uit onderzoek blijkt dat de Retriever zich steeds probeert te repareren, en niemand weet een manier om dit tegen te 
houden. Uiteindelijk wordt het in stukken opgehakt, en dit lijkt te werken. Bohairic gaat met de Olman in beraad en 
markeert hun beste schatting van hun locatie op zijn kaart van het eiland. Hopelijk kan hij de construct een keer 
ophalen en daarmee experimenteren. Hij weet dat voorzichtigheid hier geboden is, niet alleen omdat het ding 
rechtstreeks uit het Abyss afkomstig is. Toch zou het een gave voertuig maken! 
 
******************************************************************  
 
"Het gevaar loopt jullie achterna, lijkt mij." Nahwahni lacht, maar in zijn stem schuilt ook een zekere angst. 
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"En wat voor jullie gevaarlijk is, is voor ons dodelijk. We willen graag vertrekken, terugkeren naar Tanaroa. Daar zullen 
we ons volk vertellen dat de mist voorgoed weg is. Vinden jullie dat goed?" 
 
"Ja natuurlijk joh. Wat dacht je?" zegt Hope. 
 
"We zijn erg dankbaar voor al jullie hulp..." zegt Bohairic. 
 
"En betreuren het verlies van jullie kameraden." voegt Sheler toe. 
 
"Zou je zo vriendelijk willen zijn om de locatie van die asfaltmeren op ons kaart te markeren?" vraagt Templeton. 
 
Hij ontvouwt de kaart die ze van Urol hadden gekregen, en Tecuhtli en Nahwahni wijzen een plek aan. Als goed is 
hoeven ze nog een dag te lopen.  
 
Nahwahni en Tecuhtli nemen nog even de tijd om Hope en Templeton uit te nodigen om met hu volk te trainen - om 
Totemic Demonslayers te worden.  
 
"Alleen weggelegd voor de beste krijgers!" 
 
Daarna wensen ze de vijf helden veel succes en een goede reis. 
 
"Kom ons opzoeken! En vergeet niet ons op te halen voordat het aanval komt. Wij vechten aan jullie zijde!" 
 
******************************************************************  
 
De teerputten bezitten een groot gebied, en de groep heeft zich er bij neergelegd dat het een paar dagen kan duren 
voordat ze erachter komen wat er aan de hand is. Dat valt heel erg mee… 
  
Tijdens de reis zijn er verschillende verhalen geopperd over mogelijke oorzaken van het niet kunnen winnen van teer. 
Monsters, natuurrampen, demonen, uitputting van de bron, goddelijke interventie...je zou het zo gek niet kunnen 
bedenken. Toch zijn het vooral monsters die keer op keer als oorzaak genoemd zijn. Tin houdt het bij een teerslurpend 
beest van onder de grond en Bohairic diept haar idee uit aan de hand van zijn uitgebreide kennis. Rond het kampvuur 
krijgen de anderen rillingen bij zijn beschrijving van een 10-headed Pseudonatural Half-Fiend Earthgliding Monster-of-
Legend Pyrohydra.  
 
"Oei," zegt Tin-a-Tin, "Dat kan toch niet bestaan!" 
 
"Bestaan?" zegt Bohairic, "Het staat achter je!" 
 
Na een schrik en een lach gaan ze rustig slapen, behalve diegene die wacht hebben, en iedereen is blij om ongestoord 
en zonder onheilspellende gevoelens uit te mogen rusten. 
 
******************************************************************  
 
De volgende middag komt de groep aan in het gebied van de asfaltmeren. De geur bij een westerlijke wind is 
onmiskenbaar.  
 
"Oppassen met vuur, mensen..." zegt Bohairic, "Er kunnen verschillende alchemische dampen hier zijn, en sommigen 
zijn niet te ruiken. Toch veroorzaken ze vuurballen bij een steekvlam.. of een vonk. Zelfs staal op staal kan gevaarlijk 
zijn - hopelijk krijgen we geen zwaardgevecht." 
 
De groep was slechts twee uur bezig met het verkennen van het gebied wanneer woedende brullen en vreemde, hoge 
gillen van paniek de rust verstoren. Ze rennen door het kreupelbos waar ze aan het zoeken waren en komen uit op 
een strook land aan de rand van een teerput. Daar vinden ze hun oorzaak. 
 
Temauhti-tecuani, want dit kan geen andere wezen zijn, is één van de zeven legendarische beesten die het eiland op 
dit moment thuis noemt. Hij is een enorme Tyrannosaurus die al meer dan tachtig jaar leeft, en ontelbare jachten 
heeft verslaan. Ook is hij een echte monster; zijn lijf is bedekt met wrede littekens en in plaats van zijn rechteroog is 
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een donkere put. Zijn linker arm eindigt in een getand stomp, en overal steken pijlen en speren uit de dikke 
littekenweefsel van zijn huid. Blijkbaar zijn de teerputten zijn huidige territorium en jachtgebied geworden, en nu 
moeten de vijf helden jagen op deze ouwe jager. 
 
Gillend en piepend rennen tientallen kleine wezens voor de reusachtig monster uit. Ze lijken een soort kruising tussen 
een aapje en een vliegende eekhoorn, hebben bandelieren om, en dragen kleine speren en onafgewerkte dolken. 
 
"Phanatons!" zegt Sheler, "Die zoeken we ook!" 
 
"Ze lijken op dat mormel in die grotten bij Sasserine - behalve dat die veranderd was door die parel." zegt Hope. 
 
"Toeval?" zegt Templeton, "Toeval dat een piratenschip met een zwarte parel hier op een ongekend eiland is geweest 
en dan later bij Sasserine?" 
 
"Met Vanthus..." zegt Tin. 
 
"Die mormels rennen voor hun levens - we kunnen dit later discussiëren!" zegt Sheler. 
 
Haar woorden hebben effect, maar de acties van de dinosaurus zorgen er voor dat ook daden komen - het buigt over 
de vluchtende phanatons en hapt twee in zijn bek op. Bloed sijpelt uit zijn bek en hij stopt even. Hij staart naar dit 
nieuwe affront, deze vijf nieuwe indringers en brult in uitdaging. 
 
******************************************************************  
 
De groep springt tot actie! Tin-a-Tin ontvouwt haar uilenveer gewaad en het wappert haar de lucht in. Ze haalt een pijl 
uit haar tas en met een kort spreukje lanceert ze het richting het grote beest. De pijl kaatst van zijn dikke huid af maar 
hij negeert het en blijft de phanatons aanvallen. Sheler kan het niet aanzien en roept een gloeiende, magische hamer 
op. De inspanning kost haar veel kracht en bezorgt haar ook een bloedneus, maar wanneer de heilige hamer inslaat op 
het hoofd van het beest glijdt het bijna uit, zo krachtig komt het aan!  
 
Bohairic denkt snel en roept een hypnotische patroon van gloeiende kleuren op, recht voor het hoofd van het beest. 
Het ene, goede oog loenst naar de mooie kleuren, en Temauhti-tecuani probeert voorzichtig er een hapje van te 
nemen. Zijn mond, die een buffel in één hap op kan slikken, sluit op niks met een klap. De twee krijgers hebben deze 
afleiding als dekking gebruikt, en lopen op de Tyrannosaurus af. Hope rent er met volle snelheid op af, en Templeton 
loopt voorzichtig om het teer heen, met beide schilden omhoog. 
 
"Bang om vies te worden?" roept Hope, maar hij mist Templeton zijn antwoord wanneer een hoofd zo groot als een 
klein huis de grond inslaat naast hem. Rapierlange tanden happen aan teer en gras, en Hope rolt weer omhoog tussen 
de boomstambenen van het monster. 
 
"TIMBER!" roept hij, dolgelukkig, en hij gaat als een houthakker te werk. 
 
De phanatons halen de relatief veiligheid van de bomen, draaien, en zien de nieuwkomers tegen het beest strijden. Ze 
juichen en joelen, en springen in de lucht. Sommigen werpen hun speren richting het beest, aangemoedigd door het 
feit dat het al bezig is. 
Terwijl Temauhti-tecuani in pijn brult en achteruit probeert te stappen, weg van de bijtende bijl van Hope, rent Sheler 
snel om het teer heen, waar ze op een seintje van Templeton wacht. Templeton, op zijn beurt, wacht op Bohairic, die 
een Slow spreuk gebruikt. De bewegingen van de dinosaurus vertragen gelijk en ze vallen aan!  Sheler tovert een bal 
stekelvarkenstekels en laat deze ontploffen achter het kolos. De stekels kaatsten van het dikke huid af, maar een 
aantal steken in de diepe wonden in zijn benen en zo te horen doet dat zeer! 
 
Templeton laat de zon van zijn schilden in de ogen van het beest schitteren en snelt Hope te hulp. Of het de pijn van 
zijn benen, het licht in zijn ogen of gewoon zijn eigen domme wilskracht is, weet niemand... maar het beest brult de 
bladeren van de bomen en schudt het spreukje van zich af. Razendsnel stapt het achteruit en het grote hoofd daalt 
neer op Hope. Wanneer het omhoog komt zijn alleen twee bloedige voeten zichtbaar tussen de tanden in. Templeton 
kijkt van achter zijn schilden naar de bijl op grond en vloekt. 
 
"Moet ik je weer komen redden? Potver...AANVALLEN!!!!" 
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Temauhti-tecuani probeert kokhalzend Hope door te slikken, maar had er niet opgerekend dat de Forsaker net zo 
hard een vechter is als hij. Hope heeft zijn dolk diep in de tong van zijn vijand gestoken en hij doet zijn best om niet 
doorgeslikt te worden. Op de grond steekt Templeton keer op keer de punten van zijn schilden in de gewonde benen 
van het kolos. Bohairic beschiet het met een grijze regen aan magische pijlen, die het levenskracht van het beest 
verslappen. Tin-a-Tin probeert spreuk na spreuk om het beest af te leiden en Sheler roept de stekels terug en gooit ze 
nog een keer uit.  
 
Ontsnappen is geen optie en daar kiest het oude jager ook niet voor. Zijn laatste seconden gebruikt hij om aan Hope 
te bijten en om hem vervolgens door te slikken... en dan begeven de grote benen het. Temauhti-tecuani stort neer 
met een plons in de teerput die zijn laatste jachtgebied was. 
 
Templeton snijdt het buik van het beest gelijk open met zijn schild maar vind geen Hope. De Forsaker klimt uit van 
tussen de grote tanden en scheld de Genasi gelijk uit dat hij een mooi huid voor niks heeft verpest! 
 
"Gadver, wat stinkt dat beest uit zijn bek zeg." 
 
Bohairic zijn blauwe ogen flitsen en hij wijst Templeton op de linkerpoot.  
 
"Als je magische speelgoed zoek moet je daar wezen. Ik neem tenminste aan dat je het inhoud van de maag wou 
doorzoeken?" 
 
Gelukkig kan niemand weten of Templeton bloost, en Tin-a-Tin is er net zo snel bij. 
 
Hope haalt zijn bijl op, klimt op het hoofd, en geniet triomfantelijk van het gejuich van de phanatons. Hij houdt de bijl 
met beide handen boven zijn hoofd en brult voor zijn publiek. 
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Deel 10: 30.09.2009: “Knijpen... letterlijk én figuurlijk " 
 
De kleine phanatons benaderen de helden voorzichtig. De kleine jagers applaudisseren en beginnen allemaal tegelijk 
in hun eigen taal te roepen. Het klinkt als een ruzie tussen twee blokfluiten en een zak vol blokjes hout. 
 
"We komen in vrede en hebben geen kwade bedoelingen." begint Bohairic in Olman, "We wilden de teerputten 
bevrijden van die kwade Temauhti-tecuani, en we zochten jullie volk ook. Kunt u ons naar uw dorp brengen? " 
 
"Ik eerste ranger Wicket," zegt één van de kleine mensjes die behoedzaam naar voren stapt, "Wij jullie veel bedanken 
voor dood grote beest maar niet naar dorp mogen brengen. Verboden is het." 
 
"Het zal zeker verboden zijn voor wildvreemden, dat is zeer begrijpelijk. Ik zal ons even voorstellen. Die grote, sterke 
man heet Hope. Hij is sterker dan een krokodil en net zo taai..." 
 
Wicket vertaalt en alle phanatons maken bewonderende geluiden. Dan haalt Hope een tand uit de mond van 
Temauhti-tecuani met alleen zijn spierkracht. 
 
"Ooooo..." 
 
"Deze kleine vrouw is Sheler, een druïde..."  
 
Sheler laat sterretjes verschijnen om haar hoofd, en stuurt ze één voor één de bomen in. 
 
"Oooo..." 
 
"...en naast haar is Tin-a-Tin, die magie van boze monsters af kan pakken!" 
 
Tin laat haar gymnastiek behendigheid zien en springt en rolt lachend heen en weer. 
 
"Ooooo..." 
 
"De lange, blauwe is Templeton. Hij is half water elemental en zo beschut als een gordeldier." 
 
Templeton verdwijnt achter zijn schilden, springt tien voet de lucht in, en landt in een stekelige bal. 
 
"Ooooo..." 
 
"En ik heet Bohairic. In mijn taal betekent dat 'de geletterde' en ik ben magiër." 
 
"Ooooo!" 
 
De phanatons applaudisseren en dansen dat ze zulke grootheden kennen. Bohairic gaat door en nodigt ze uit om te 
gaan zitten. Hij vertelt een ingekorte versie van hoe ze de demonen in de Mistmoeras hebben verslagen, en hoe 
Farshore gedreigd is. Hij zegt dat ze de hulp van Zotzilaha hebben, en van de krijgers van Tanaroa. Hij legt uit dat de 
aanval eerst naar Farshore komt, maar dat de Kraken Society daarna heel waarschijnlijk ook de beroemde schatten 
van hun dorp willen stelen.  
 
"We willen met jullie stamhoofd praten om snel een gezamenlijk plan te bedenken, dat we elkaar kunnen hulpen." 
 
Hope springt van het hoofd af en presenteert de opgeschoonde tand aan Wicket,  
 
"En dit is een teken van ons goedwil. Voor jullie." 
 
Bohairic vertaalt en Ranger Wicket buigt voor Hope en accepteert de tand met aplomb. Tin-a-Tin graaft diep in haar 
rugtas en overhandigt een ketting van koraal, die ook blij geaccepteerd wordt. Toch twijfelt de Eerste Ranger of hij de 
taboe mag breken. Hope vraagt Bohairic om te vertalen, en biedt aan om met de Phanatons mee op jacht te gaan. Om 
de samenwerking meer te bevorderen, en te laten zien dat ze de stam alleen goede dingen kunnen brengen. Tin-a-Tin 
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gebruikt een Fly spreukje en neemt de phanatons mee de lucht in. Ze springen van haar af en zweven weer naar 
beneden aan hun huidvleugels. 
 
"Wieeeee! " "Joepieee!" 
 
Het is moeilijk te zeggen of de kans om met de grote Hope te gaan jagen of de kans om met de kleine Tin te gaan 
vliegen doorslaggevend is, maar Eerste Ranger Wicket geeft uiteindelijk toe dat ze misschien toch wel het verstandigst 
zou zijn om met Chief Teketek te overleggen. 
 
******************************************************************  
 
Na een hapje gaat de groep richting de dorp van de phanatons. De reis duurt enkele dagen en door de hele reis praten 
de kleine wezens constant, met Bohairic gedwongen te vertalen. Vooral willen ze van alles weten over hun nieuwe 
helden; waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan, wat voor monsters ze allemaal hebben verslagen, waar ze hun 
mooie kleren hebben gehaald, wat voor wapens ze allemaal hebben enzovoort. Zelfs de bovennatuurlijke geduld van 
Bohairic is hiermee op de proef gesteld, en op een gegeven moment moet hij redenen bedenken waarom hij niet kan 
praten. Zijn truc met elektriciteit komt goed van pas, want hij kan urenlang in stilte lopen, en zeggen dat hij stroom uit 
de lucht haalt. Af en toe een vonkje laten zien en iedereen is blij. Het wordt een spel voor de phanatons om op het 
juiste moment te kijken en een vonk te zien. Bohairic ontdekt dat hij met een vonkje om de twintig minuten, twee 
stille uren krijgt voordat er weer vragen opborrelen onder de kleine mormels. 
 
Uiteindelijk , na tweeënhalve dag onophoudelijk vragen stellen, bereiken ze het dorpje van de phanatons. Het dorpje 
heeft al gehoord dat de helden onderweg waren, en ze worden luidruchtig en vrolijk onthaald. Iedereen krijgt een 
aantal bloemenkransjes en kettingen voordat ze officieel verwelkomd worden door Chief Teketek. Ze krijgen de kans 
om uit te rusten, en een boomhuis is voor hen al klaargemaakt. 's Avonds is er een groot feest met enorme schotels 
sappige vruchten en bijzonder lekkere insecten. Tin-a-Tin maakt er een punt van om álles te proberen, en geniet van 
de blik op Templeton zijn gezicht. 
 
Tijdens het feest wil de Chief alles horen over hun heldendaden, en Wicket en zijn jagers voeren een toneelstukje op 
van het gevecht tegen Temauhti-tecuani. Na het eten, en het dansen, en nog meer eten neemt de Chief hen opzij. Ze 
gaan naar een hut hoog in de bomen en zitten in een cirkel tegen de muren. Een waterpijp gaat rond voor de 
liefhebber en de Chief vraagt wat ze van zijn volk willen. 
 
De groep legt uit dat de Kraken Society, piraten en demonenaanbidders, Farshore komt aanvallen, en dat als Farshore 
zou vallen de demonen en piraten naar het binnenland zouden komen. Eerst zouden ze de Olman uitrooien, en 
uiteindelijk zouden de phanatons alleen staan.  
 
"De Olman staan nu aan onze kant en we maken er één grote, gezamenlijke verdediging van. Nu komen we naar jullie 
toe. Wij vijf zijn machtig, maar we zijn maar vijf. Met de Olman van de zeven dorpen, en met jullie erbij, kunnen we dit 
eiland beschermen tegen de indringers." 
 
Bohairic vult het verhaal aan met een Minor Image en zorgt er voor dat de vijand erg gemeen lijkt, en in zijn beelden 
vechten mensen, Olman en phanatons naast elkaar totdat ze uiteindelijk winnen. Hij legt uit dat de dankbaarheid niet 
alleen een deel van de loot van de aanvallers zou opleveren, maar ook lucratieve contacten met Farshore en de 
schepen die uiteindelijk van verre oorden naar het eiland zouden komen - geladen natuurlijk met mooie en magische 
dingen. Als voorbeeld schenkt de groep een aantal permanent gloeiende lichten aan  Chief Teketek.  
 
De combinatie feest, lekker eten, sterke verhalen, magie en waterpijp heeft de Chief overwonnen. Hij belooft 20 
jagers naar Farshore te sturen, onder de commando van Wicket. Templeton fluistert in Bohairic zijn oor en de 
tovenaar vertaalt.  
 
"Jullie zijn erg goed met het maken van vallen uit de natuurlijke omgeving, vermoed ik. Misschien zou dat ons ook 
goed helpen bij het opbouwen van de verdediging..." 
 
Teketek knikt instemmend en belooft om zes van zijn beste valmakers mee te sturen naar Farshore. 
 
"Wij helpen grote volks vechten demonen! Wij beloond door de Goden en door de grote volks!" 
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Bohairic schrijft snel een brief in Olman en Common, dat ze met zich mee kunnen nemen. Daarin staan vermeld alle 
afspraken. 
 
"Er is nog één ding..." zegt Bohairic, "We hebben van een katachtige volk gehoord... kent u die ook?" 
 
"Katvolk leefden in Jaguartempel," zegt Teketek, "Katvolk hielden van oorlog maken. Allemaal weg nu." 
 
"Maar weet u waar dit tempel is?" 
 
"Jazekers! Ik stuur jager met jullie mee. Is gevaarlijk... maar niet voor jullie! Heeheehee!" 
 
"Prima! We vertrekken met de ochtendzon." 
 
******************************************************************  
 
De volgende ochtend staat er een jager klaar om hen naar de Jaguartempel te brengen. Het blijkt niet heel ver weg te 
zijn, iets minder dan een dag lopen uiteindelijk. De tempel zelf is een trappiramide, volgens Bohairic een ziggoerat, 
omringd door het groen van de oerwoud. Lange nissen langs de muren houden met moes bedekte standbeelden van 
mannen met jaguarhoofden. De groep cirkelen het gebouw eerst, en vinden geen andere ingang dan wat lijkt een 
natuurlijke gordijn van lianen en klimop die een opening bedekt, onderaan de zuidelijke muur. Wanneer ze teruglopen 
langs de oostkant van het gebouw valt Tin-a-Tin iets op; een glimp van iets wat beweegt, iets smaragdgroens. Ze 
signaleert gehaast om te  stoppen en vliegt met een spreukje de lucht in. Haar dolk flitst in het zonlicht en verdwijnt in 
het kreupelhout. Een boos, sissend geluid komt uit het struikgewas en een enorme slang, groter dan een wagen, 
verrijst tussen de bladeren. Templeton springt gelijk de dichtstbijzijnde boom in, en de rest trekken ook hun wapens. 
De slang blijft op Tin gericht en begint een boom te klimmen, een boom met lang takken in de buurt van de vliegende 
spellthief. 
 
"Laat het beest gewoon met rust!" roept Sheler, en ze rent langs de muur onder de slang heen. Bohairic en Hope 
lopen voorzichtig achter haar aan, gevolgd door Templeton. Wanneer die vier veilig om de hoek zijn, vliegt Tin-a-Tin 
ook weg; achter de piramide. De slang, boos, laat zich uit de boom vallen en begint zich achter de anderen aan te 
kronkelen. Wanneer Sheler om de hoek kijkt, op zoek nar Tin-a-Tin, ontvouwt de reuzenanaconda zich in een 
bliksemaanval op de kleine halfling. De mond van het beest is zo groot dat zelfs de behendige Sheler geen kant op kan, 
en grote tanden pakken haar been vast. De slang rolt gelijk weer op en Sheler verdwijnt tussen de groene lussen. 
Templeton steekt zijn hoofd om de hoek zodra Sheler haar hielen verdwijnen en weet niet wat hij ziet! Nog erger zijn 
de krakende geluiden die uit het groene massa komen. 
 
"SHELER! Ik kom er aan!" 
 
Ook Hope rent terug en samen met Templeton hakken en prikken ze in de grote slang. Bohairic komt zo snel mogelijk 
terug en loenst over zijn bril naar het tafereel.  Hij vangt een glimp van een bruin teentje op en gebruikt een spreuk 
om iedereen te laten teleporteren. Hope schudt de magie van zich af en blijft met zijn bijl op de zware schubben 
hakken. Templeton laat zich naar de achterkant van de slang verplaatsen, waar hij voorzichtig op zoek gaat naar een 
zwakke plek. Sheler verdwijnt uit de verpletterende lussen en verschijnt op de zijkant van de piramide, waar ze gelijk 
een beschermend cocon over zich heen oproept.   
 
Zonder prooi ontvouwt de slang zich weer, en zijn blik valt als eerst op Templeton. De grote mond daalt als een 
heipaal op hem af, maar toch weet hij het af te weren met zijn vaardig geplaatste schilden. Het hoofd kaatst van zijn 
gordeldierbeschutting af en slaat tegen een boom. Hope pakt gelijk zijn kans en hakt diep in de nek van het beest. 
Bloed sproeit uit tussen de schubben en het sist in schok en pijn. Zwaargewond en verslagen door dit vreemd, nieuw 
soort prooi, probeert het weg te kronkelen de bomen in. Hope en Templeton laten geen gewonde vijand achter zich, 
en maken de slang snel af. 
 
"Stel je voor," legt Hope uit aan Sheler, "...dat we uit die piramide moeten rennen, gewond, en dat ding zit hier te 
wachten." 
 
Zodra Tin-a-Tin terug vliegt loop een herstelde Sheler op haar af.  
 
"Waarom? Waarom, Tin?" 
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"Aanval is de beste verdediging, en het beest hing echt te loeren!" 
 
******************************************************************  
 
De groep loopt, of vliegt, terug naar de dichtgegroeide ingang. Her en der liggen skeletten en achtergelaten wapens, 
vooral speren, maar het hout is al aangetast door alle regen. Tin vliegt naar beneden en neemt een kijkje onder de 
lianen. Lichtstralen van kapotte stukken muur en plafond verlichten de grote, open ruimte binnen de piramide. De 
muren zijn bedekt met fletse muurschilderijen en reliëfbeelden terwijl de middel van de ruimte gevuld is met een 
aantal stenen beelden van dieren die een centrale plateau lijken te verdedigen. De jaren hebben de standbeelden niet 
geraakt / het lijkt alsof de beeldhouwer net klaar is. 
 
Tin haalt haar hoofd weer naar buiten en wenkt Bohairic dat hij moet kijken, 
 
"Iets voor jou, Bo..." 
 
Bohairic steekt zijn hoofd door de lianen en deinst gelijk weer terug, zijn hand voor zijn blauwgloeiende ogen.  
 
"Woa! Dat is sterke magie, daar! Iedereen, denk erom, alles wat je ziet of raakt... kan wel illusie zijn. De centrale 
plateau, kolom, je ziet et straks wel...en al die standbeelden van dieren - het zijn allemaal bedekt met krachtige 
illusiemagie." 
 
Tin-a-Tin oppert een spreuk en doet haar ogen dicht.  
 
"Bo... met Blindsight is die pilar er niet..." 
 
Bohairic gebruikt dezelfde spreuk en bevestigt dit, maar dan onderbreekt Tin hem , 
 
"Er liggen ook overal skeletten hierbinnen - ook zonder hoofden." 
 
"Skeletten, zeg je? Ik kijk even of er ondoden aanwezig zijn in de ... Amenhotep!  Oppassen mensen! Jij..." 
 
Bohairic mompelt in een vreemde taal en zijn hand wrijft langs zijn familiar in een jaszak. Het zou de ondood 
detecterend spreukje van hem overnemen terwijl hij een tweede spreuk gebruikte. Hij loopt langzaam achteruit, weg 
van de groene gordijn,  
 
"En... het is inderdaad kwaadaardig van..." 
"Kwaak..." oppert zijn jaszak. 
"Tin, kijk uit!" 
 
Een rode mist condenseert in de lucht om de ingang heen en Tin-a-Tin gilt! Bloed sijpelt uit de poriën van haar benen 
en vliegt naar de mist toe. Ze kijkt verbouwereerd naar beneden, krijgt koude rillingen, en vliegt hard achteruit en 
omhoog. Een ketting van bloeddruppels glinstert in de lucht onder haar, en verdwijnt in de mist. Ze denkt dat ze heel 
even een schedelachtig hoofd zag in de vorm van de wolk. 
 
Bohairic, heel dichtbij het ding, reageert als snelste. Hij snelt zich achteruit en gebruikt een spreuk om de bewegingen 
van de mist te vertragen.  
 
"Gebruik zo breed mogelijke wapens, mensen - haalt het uit elkaar!" 
 
Tin-a-Tin hangt boven de aanrennende krijgers en oppert een beschermspreukje. Ze kan niet ophouden met trillen, en 
voelt al verzwakt. 
 
"Het zuigt je hele kracht uit!" 
 
"Daar heb ik een middeltje tegen!" zegt Sheler, en ze klapt Templeton op de rug. Een warme gloed komt uit haar hand 
en hij voelt gelijk veiliger.  
 
"Da's de lekkere magie, meisje. Toch, Hope?" 
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Hij wappert met zijn schilden in de mist en probeert het uit elkaar te verdrijven. Hope probeert dezelfde van de 
andere kant van de ingang, met alleen zijn brede bijl als waaier. Al snel zijn de twee nat van al het bloed.  
 
"Monden dicht jongens!" roept Bohairic, het kan giftig zijn! 
 
"Dan moet het snel!" roept Sheler, en ze klapt haar handen. Een gloeinde hamer verschijnt in de lucht voor haar en 
vliegt de mist in. Met een donderklap slaat de hamer neer op het kern van de mist, en het bloed spettert uit elkaar. De 
druïde zakt even in elkaar van de inspanning, voordat ze weer glimlacht. Ze zwaait naar de rode krijgers en water 
spoelt ze schoon. 
 
"Krachtig spreukje, kost me... even... wat... maar ja - dan heb je ook wat." 
 
******************************************************************  
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Deel 11: 14.10.2009: “Snicker-snack! " 
 
Met de kust blijkbaar weer veilig verkennen ze de binnenkant van de piramide. Met toverdrankjes weet Tin-a-Tin het 
verzwakkende kracht van de bloedzuiger te verzachten en de schade te herstellen. Het blijkt dat de centrale plateau 
helemaal niet bestaat, en de grond om het heen ook niet. Wie daar zou staan, om bijvoorbeeld de mooie edelstenen 
uit de muurschilderijen te verwijderen, zou een nare verassing krijgen. Het hele gebied is één stinkend put, meer dan 
zestig voet diep. 
 
Hope en Templeton hebben eerst moeite om het put te zien. Bohairic vraagt ze om voorzichtig vooruit te lopen, maar 
Hope kan niet te dicht in de buurt komen zonder vreselijke buikpijn te lijden. Templeton zet zijn voeten op wat de 
anderen veilig grond noemen voelen en reikt zijn hand uit. Hij kan zelfs de koude stenen van de kolom voelen!  
 
"Concentreer je op mijn hand, jij ook Hope," zegt Bohairic, en hij beweegt zijn hand langzaam van hun weg, naar de 
steen. 
 
"Focus er niet op, laat het wazig worden wanneer het verder weg is, kijk wat er gebeurt met alles om het heen..." 
 
Voor hun ogen worden de stenen muren net zo wazig als zijn hand, en dan zien ze er helemaal doorheen! De randen 
van de muren worden mistig en lichtdoorlatend, en de gat in de grond voor hun voeten komt in zicht.  
 
"Shit! Het scheelt een haartje en je lag erin!" zegt Hope. 
"Een schaamhaartje!" lacht Templeton. 
 
"Het is geen grap," zegt Bohairic, "Deze magie is krachtiger dan de meeste. Wees op je hoede - je eigen zintuigen 
kunnen je verraden hier." 
 
"Ja, dat kun je wel zeggen, maar als ik moet kotsen en op mijn bek val, weet ik ook dat er sterke magie in de buurt is. 
Mijn maatje vindt het niet zo leuk!" Hope blijft uit de buurt van de kolom en wacht totdat de rest het verder gaan 
onderzoeken. 
 
"Ik houd een touw wel vast." 
 
******************************************************************  
 
Waar het illusie begint loot de grond ook af, en het blijkt behoorlijk glad ook. Sheler glijdt uit en valt bijna in de put; op 
het laatste moment weet ze een dijbeen te pakken en kan ze zichzelf weer redden. Alleen zij weet dat het anders had 
kunnen aflopen, en ze huivert. In haar hoofd ervaart ze het alternatief; haar voeten glijden uit, ze mist de dijbeen met 
haar uitgerekte hand, ze valt de duistere put in en valt, valt, valt... na een eindeloze tijd vallen ziet ze de bodem. Het 
komt snel dichterbij. Ze ziet alle stenen in het licht van haar harnas, ziet de verbrijzelde skeletten van andere, eerdere 
slachtoffers, de punten van de grote spiesen worden zichtbaar ... Ze schroeit haar ogen even dicht en schudt het van 
haar af, ademt langzaam totdat de rillingen ophouden. 
 
"Pas op, mensen! Het is glad!" 
Tin gaat een paar centimeter boven de grond vliegen en zweeft naar de put toe. Ze vliegt over de opening, laat zich 
zakken en kijkt naar beneden. 
 
"Ik zie een soort plint aan de westkant. De andere kant... ik weet niet hoe diep het is!" 
 
Bohairic, ook vliegend, kijkt de donkere hol in. Ik kan de bodem niet zien, maar er ligt, of hangt, iets magisch. Hoe diep 
weet ik niet, dieper dan jouw plint in ieder geval. 
 
Templeton en Hope gebruiken de tijd om aan al de standbeelden te trekken en te duwen. Uiteindelijk zijn ze 
overtuigd; geen beeld draait, kantelt, schuift, kiepert of openvouwt. 
 
"Wat saai!" 
 
"Je hebt gelijk, Hope," zegt Tin-a-Tin, "Tijd om weer wat leuks te ontdekken. Sheler - kom je mee? Ik heb je licht 
nodig."  
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Sheler knikt en wacht op Tin, 
 
"Ik loop niet naar je toe over dat gladde nepgras!" 
 
"Ik breng je wel," zegt Templeton, "Je kunt op mijn voet staan. Je weegt toch niks!" 
 
Tin-a-Tin haalt een touw uit haar rugtas, maakt het vast om haar taille, en vliegt naar Hope toe.  
 
"Als het en hele expeditie wordt dan is het misschien een idee om een paar ... voorzorgmaatregelen... te treffen. Hou 
jij het touwtje vast?" 
 
Hope knikt en pakt het andere uiteinde van de touw. Templeton en Tin-a-Tin vliegen door de kolom heen en 
verdwijnen de put in. Het licht van Sheler haar harnas blijft uit de put stralen, en de stem van Tin-a-Tin legt uit aan de 
mensen boven wat er allemaal gebeurt. 
 
"Ongeveer dertig voet naar beneden... gadver het stinkt hier... de muren zijn glad en bedekt met schimmel en alge... 
de plint lijkt wel stabiel - het steekt uit de muur en er is ook een deur...WACHT EENS!! Wacht eens, Templeton... 
misschien is er een val. Even kijken... ja! JA! Zie je wel? Een val, een mechanische val. Goed idee Sheler, gaan jullie 
even naar boven, ik red me hier wel. " 
 
Bohairic roept naar beneden, "Ik heb je in de gaten en sta klaar om je eruit te halen!" 
 
"Dankjewel Bo, even kijken... schroevendraaier... hamertje... lijm... elastiekje... schroevendra...oepsie." 
 
KA-BOEM! 
 
De muur valt weg in een oogwenk, en Tin ziet iets groots in een donkere kamer achter de muur. Ze ziet ook een 
gloeiend symbool in de lucht, en gaapt gelijk. Ze weet het slaperig gevoel te onderdrukken en heeft amper een 
seconde te beseffen dat een eng, ratelend geluid nu de kamer en de schacht vult. Zo veel prikkels tegelijk! Voordat ze 
het door heeft wat daar staat te ratelen knippen twee enorme klauwen in haar kleine lijf. De een knijpt haar vast en 
snijdt diep in haar buik, de tweede knijpt dicht om haar nek en probeert haar hoofd eraf te rukken. Ze hoort de 
schaarachtige klauw dichtslaan, en tegelijk ademt ze nog. Boven in de tunnel hoest Bohairic, voordat hij roept; 
 
"Snel Tin! Weg!" 
 
Gloeiende runes verschijnen op haar voeten en ze denkt aan het licht boven. Ze hangt meteen in de lucht bovenaan 
de schacht. Boven haar hangt Bohairic met zijn handen om zijn eigen nek. Bloed sijpelt tussen zijn vingers en druppelt 
naar beneden. Hij ziet er bleek uit, en vliegt gelijk omhoog en opzij. Hij had de genadeklap voor haar opgevangen. 
 
Tin vliegt naar hem toe, met haar linkerarm om haar buik waar het ook bloedt.  
 
"Dankjedankjedankje Bo, ik dacht dat ik dood was!" Ze kust hem en lanceert een bal vuur naar beneden. Het verdwijnt 
de schacht in en explodeert bij het platform. Het beest blijft onverstoord ratelen, en Tin vliegt naar de anderen. 
 
"Een doodshoofdenschorpieoen! Rammelen met schedels op de klauwen!" 
 
Sheler springt op Templeton en de twee verdwijnen de put in. 
 
"WACHT!" roept Tin, met grote ogen, "Kijk niet naar het symbool!" 
 
Blauw haar verschijnt weer langzaam boven de grond, gevolgd door de rest van Templeton en daarna Sheler. 
 
"Misschien kan je ons eerst inlichten?" 
 
Terwijl Tin-a-Tin zichzelf en Bohairic oplapt met haar toverstokje, trekt Hope de touw weer omhoog die net om Tin 
haar taille hing. Rook dwarrelt omhoog van het einde van de touw en hij knijpt de smeulende draden uit. 
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Tin legt uit dat de hele muur in de grond is gevallen, en dat er een kleine kamer achter is. Deze heeft een gloeiend, 
magisch symbool in de lucht hangend; een symbool dat je in slaap kan brengen. Onder het symbool staat een groot 
beest in de vorm van een schorpioen. Het heeft schedels op de klauwen en op het hoofd, en deze ratelen en 
rammelen. Achter het schorpioenbeest meent ze een deur te hebben gezien. 
 
De groep neemt zo veel maatregelen mogelijk om zo'n ongunstige situatie aan te pakken. 
 
"Vechten. Tegen één of ander... wat zei je Tin, een  ondode schorpioenbeest superconstruct? En dan onder een 
Symbool dat je bewusteloos slaat als je het ziet - mooi is dat. Doe je je ogen dicht en rukt dat beest je kop eraf, houd 
je je ogen open en je valt in slaap. Dan is het maar een gok of je gevierendeeld wordt, of dat je in de put valt. En daar 
zal ook een enge monster in zwemmen - geen twijfel aan!" 
 
"Templeton, oma, maak je geen zorgen. Ik zal je beschermen..." zegt Hope, "... alhoewel ik eerst met je moet gaan 
vliegen met die laarzen van jou. Verdomde klotemagie..." 
 
"Tjongejongejonge," zegt Sheler, "wat een getetter allemaal! We zijn hier om mensen te helpen, en verkennen tegelijk 
een niet verkend gebied - we worden dus beschermd door alle goede machten in de wereld, maar vooral door 
Shaundakul." 
 
"Ja, en Hij helpt diegenen die zichzelf helpen, toch? Maak je dit blinddoek voor me even vast? Ik kan nog steeds met 
dat spreukje zien." zegt Tin-a-Tin. Ze geeft een vies doekje aan Sheler en draait zich om. 
 
"Over verkennen gesproken," zegt Bohairic, "Ik zal even kijken wat daar staat op ons te wachten." 
 
Hij maakt zich eerst onzichtbaar en vliegt daarna de schacht in. Met zijn rug tegen de wand, zo ver mogelijk uit de weg 
van de grijpklauwen van de grote schorpioen, vliegt hij naar beneden. Hij weet niet of het hem hoort of aan voelt 
komen, maar het verschijnt plotseling onder hem, en de grote klauwen grijpen naar zijn benen! Het kan hem net niet 
pakken en begint weer te rammelen met de schedels, rakastaschedels zo te zien, die aan de klauwen geregen zijn. Het 
geluid dringt in zijn hoofd en raakt hem diep. Voordat hij het zelf beseft vliegt hij onder het dak van de piramide, en 
geen macht op heel Toril zou hem in die schacht weer krijgen! Hij kan het niet verwoorden, maar dat geluid heeft iets 
dierlijks in zijn ziel geraakt, en hem flink bang gemaakt! 

Onzichtbaar zweeft Bohairic boven de schacht te hyperventileren. Blij dat niemand zijn gezicht ziet geeft hij een aantal 
tips door.  

"Het is... een construct... ga voor... gewrichten... laat het ... geratel... je niet... bang maken. Fluit iets... vrolijks... of zo... 
hoeh...shit...ik moet... even... succes jongens!" 

"Nou, met z'n vieren dan?" zegt Templeton, "Bohairic is gevloekt of zo. Lossen we straks op. Hope?" 

Hope stapt op de voeten van Templeton, die zijn schilden voor hen beide uitzet, als een muur.  

"Bah! Het voelt vies! Magie op je schilden, op je shirt, op je voeten, op die zwaard die in mijn neus steekt... waarom 
draag je die überhaupt? Gaan we, of wil je hier blijven? Springen, smurf!"   

Sheler en Tin kijken elkaar aan en rollen met hun ogen. 

"Mannen!" 

De vier dalen af de schacht in. Het licht van de lampjes en van Sheler werpt scherpe schaduwen voor zich uit, en het 
gerammel van beneden laait op. Templeton vliegt achteruit terwijl hij afdaalt, en dan hard naar de opening toe. Twee 
grote klauwen proberen zijn schilden van zijn armen te rukken, maar hij weet ze vast te houden, in de muurhouding. 
Het grijs licht van een rune hangt in de lucht over het schorpioenbeest, en schudt een golf slaperigheid van zich af. 
Met de klauwen bezet, draait hij zich om en laat hij Hope afstappen. Hope zet hard tegen zijn benen af en rolt onder 
de twee klauwen door. Templeton zweeft achteruit en kijkt angstig aan terwijl de grote staart van het beest achter 
Hope de grond inslaat. Stof en steentjes vliegen af en het ijzerharde staart laat een natte vlek achter op de 
kapotgeslagen tegels.  
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Hope komt omhoog bij de deur achter het beest en zijn bijl vliegt zijn handen in. Hij lijkt geen last te hebben van het 
symbool dat boven hem in de lucht hangt. Het beest loopt voor- en achteruit op zoek naar een betere standplaats, en 
hij ontdekt dat zijn adamantine bijl zonder veel moeite door een poot kan hakken. 

Ook Tin-a-Tin heeft geen last van het symbool - omdat ze het gewoon niet kan zien. Haar blindsight geeft haar een 
grijs beeld van alle vormen in de buurt; vooral de verschillende vlakken en afgangen. De klauwen van het 
schorpioenbeest lijken te groeien elke keer dat de schedels rammelen, en het symbool bestaat voor haar gewoon niet. 

Het beest draait zich in de smalle ruimte volledig om en probeert Hope in zijn klauwen te pakken. Tin begint met 
dolken te gooien, en het flitsen van haar Deathstrike Bracers zorgt er voor dat haar worpen goed door het harnas van 
het beest komen. Sheler laat los met Splinterbolts, en Templeton beukt met zijn schilden keer op keer in op de 
gewrichten van de achterste poten. Ondanks het dikke harnas begeven de poten het vrij snel onder deze genadeloze 
aanval, en Hope grijpt zijn kans. Met twee bijlslagen vallen de twee grijpklauwen op de grond, en terwijl dat geluid 
nog weergalmt door de schacht en de piramide boven, verdwijnt zijn bijl diep in het met schedels bedekte hoofd. 
Tegelijk slaan vijf gloeiende pijlen in op de romp van het ding, en met veel geratel, gerammel en geklater zakt het in 
elkaar op de vloer van het kamertje.  

Onder het zilvergrijze licht van het symbool doorzoekt Hope snel de kamer. Het deurtje blijkt nep, en dan komt het 
stemmetje van Tin-a-Tin uit de schacht. 

"Hier! Onder het plint - de echte ingang!" 

Deel 12: 28.10.2009: “Tempel van Huehueteotl" 
 
Terwijl de herstelde Bohairic naar beneden vliegt om te kijken wat voor magisch iets hij daar ziet, bezigt Tin-a-Tin zich 
met het zoeken naar vallen bij de geheime ingang. Bohairic vliegt omhoog met een bleek gezicht en twee natte 
handschoenen.  
 
"Het stinkt daarbeneden! Echt! En jij hebt mazzel dat je niet viel, Sheler - onder het water zijn er allemaal spiesen van 
bamboe, en er zit iets teerachtigs op de punten." 
 
"Het is wel goed verdedigd hier - ik snap niet hoe ze uitgeroeid zijn," zegt Templeton.  
 
"De anderen waren erger," zegt Hope, "Zo gaat het in het oerwoud. De sterkste wint altijd." 
 
"Het zijn ook niet allemaal verdedigers, hoor," zegt Bohairic, "Dat schedelafscheurende schorpioenbeest was van de 
aanvallers. Het had zijn klauwen versierd met rakastaschedels." 
 
"Akelig," zegt Sheler, "Zulke dingen horen niet te bestaan. Gelukkig kwamen wij langs!" 
 
"Wat klink jij arrogant, Sheler! Is dat niet één van de zeven hoofdzondes?" zegt Tin-a-Tin. 
 
"Arrogant? Natuurlijk niet, Tin-a-Tin. Ik geloof oprecht dat het gelukkig is dat wij hier langs zijn gekomen. Zo kunnen 
we onze heilige taak vervullen door zulke kwaadaardige monsters te bestrijden." 
 
"ONZE taak?" zegt Hope met grote ogen, "Ik heb zo'n taak niet gekregen hoor. Ik heb mijn eigen redenen om hier te 
zijn." 
"Dat je het anders rechtvaardigt neemt niet weg van het feit dat je goede daden verricht, Hope. " Sheler kijkt blij. 
 
"Leuk dat jij bepaalt wat goed is, Sheler. Wie maakte jij nou een morele rechter?" 
"Sssst!" zegt Tin-a-Tin, "Jullie kunnen later ruziën, bijvoorbeeld over een bier. Hou nu eens op - ik wil niet nog zo'n val 
af laten gaan!" 
Een deel van de muur opent naar binnen en laat een gang zien die schuin naar beneden loopt. Een vreemde geur 
komt uit de schacht, deels schimmelig en deels barbecuevlees. 
 
"Lekker fris!" zegt Tin, "Zijn we er klaar voor? Zal ik voorgaan? Dankjewel meneer, mevrouw..." 
 
Wanneer niemand lacht haalt ze haar schouders op, "Saaie boerenkinkels!" 
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Een voor een lopen ze voorzichtig naar beneden. Tin loopt voorop, gevolgd door Sheler, met Hope en Templeton op 
afstand en Bohairic op wacht in de verticale schacht. 
 
Na ongeveer honderd voet komen ze in een kamer terecht, een lange kamer met aan beide kanten drie hoge nissen. 
De muur tegenover de ingang is versierd met drie beelden, een jonge man, een oude man en in het midden een 
drakenhoofd dat de kamer insteekt. Een stenen tafel staat middenin de kamer.  
 
Tin vliegt de kamer in en maakt snel een rondje, gevolgd door Sheler die voorzichtig de kamer rondloopt. Hope en 
Templeton blijven aan het begin van de kamer staan en nemen het in zich op. Achter hen zweeft Bohairic langzaam 
naar beneden. Sheler kijkt naar en vloer, dan omhoog, en dan weer naar beneden. 
 
"Sta ik op een grilplaat?" 
 
De vloer heeft inderdaad heel veel gaten in, en het plafond is inktzwart. Tin vliegt snel omhoog en strijkt haar vinger 
over het plafond. 
 
"O jee...roet!" 
 
"Die gezichten op de muur doen me aan het verhaal van Huehueteotl denken..." zegt Bohairic,  
"...de Olman god van de tijd... en ook vuur. Soms komt hij als een boze oude man in een dorp aan, en kijkt hij hoe ze 
hem verwelkomen. Voelt hij zich welkom begint hij wat minder chagrijnig te worden. Soms verandert hij dan in een 
jonge man, en het dorpje viert dit door veel kleurrijke hagedissen, vogels en libelles te vangen en aan hem te geven. 
Hij zegt dan weer nee en ze hangen ze overal vrolijk op. Dan gaat hij als blije jongen weer weg... alleen weet ik niet 
hoe dat ons hier gaat helpen." 
 
"Ja, volgens mij klopt hier iets niet," zegt Tin-a-Tin. Ze vliegt naar de mond van de draak en haalt een paar metalen 
staafjes en een spiegel uit haar rugtas. 
 
"Hier zit iets..." 
 
Templeton heeft zijn hoofd in één van de nissen en schrikt wanneer hij een klik hoort. Hij springt terug de kamer in, 
net voordat het plafond van de nis naar beneden knalt! 
 
Een hoge stem komt van de buurt van de drakenmond, "Oeps." 
 
Achter Templeton, aan de overkant van de kamer, knalt het plafond van een andere nis ook naar beneden. Beide zijn 
lange stenen blokken, en ze klimmen weer omhoog waar ze weer dienst doen als plafonds in de nissen. 
 
Van achter de muren en het plafond weerklanken harde geluiden, alsof er een enorm uurwerk opgestart is. Erger nog, 
de stenen tafel en een deel van de vloer draaien om een geheime as. De tafel verdwijnt onder de vloer en wordt 
vervangen door een eng stenen beeld van een oude man. Ook dit standbeeld heeft schroeiplekken. Tin vliegt terug 
naar Templeton toe en kijkt of hij nog heel is terwijl Hope aankomt bij de ingang. 
 
“En wat hebben jullie nu ontketend? Het klinkt als de Tempel van Gond hier! We zouden toch stil blijven?” 
 
Alsof hem gelijk te geven valt de mond van het drakenhoofd open en ademt het vuur! De ontploffing weergalmt door 
de hele kamer en opeens is de lucht veranderd in een ware vuurzee! Hope springt terug de gang in en Templeton 
springt tegen de muur op zijn knieën met beide schilden voor hem. De anderen moeten het ontgelden en zijn 
opgelucht dat het vuur maar van korte duur is. Ze slaan de vlammen van hun kleren uit en kijken rond. De hele tijd 
kletteren de onzichtbare tandwielen door. 
 
“TIN!” schreeuwt Templeton, “Wat heb je aangeraakt? En wat is dat voor eng beeldje?” 
 
“Huehueteotl, denk ik.” zegt Bohairic, “We hebben blijkbaar de juiste procedure niet gevolgd bij het binnenkomen.” 
 
“Hoei…wat nou? Als het zijn schuld is heb ik een oplossing! HA! Oplossing! Het werkte aan die golem…” 
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Hij gooit zijn rugtas op de grond en haalt vervolgens een handdoek eruit. Hij rolt het open, haalt er een keramiek flesje 
uit en gooit op het standbeeld af! Het flesje breekt op het hoofd van Huehueteotl en groen zuur begint aan zijn vorm 
te vreten. Een stinkende wolk vormt boven het standbeeld en de groep kijkt argwanend toe. Wanneer het standbeeld 
niet reageert halen ze weer adem… het is blijkbaar geen golem! 
 
Bohairic vliegt naar de gang maar kan niet wegvliegen – een stenen muur is verschenen die de terugweg afsluit. 
 
“Opgebrand of verplettert… bah! Tin-a-Tin – misschien kan je die mond saboteren? Voordat het weer…” 
 
En dan gaat er weer een vuurbal af in de kamer! 
 
“Dit kunnen we niet oneindig doorstaan!” zegt Sheler, en ze slaat haar smeulende mouw tegen de muur. 
 
“En ik had weer gelijk over die grilplaat hé?” 
 
“Rustig, Sheler,” zegt Bohairic, “Volgens mij zag ik iets vreemds gebeuren bij dat standbeeld.” 
 
Tin gaat aan de slag met haar gereedschap, vliegend naast het hoofd en Bohairic vliegt naar het standbeeld toe. De 
anderen zoeken nar een andere uitweg of doorgang terwijl er links en rechts grote stenen willekeurig omlaag 
kletteren en weer omhoog gehesen worden. Hope gaat voor eentje staan, klaar om de ketting door te hakken mocht 
het weer omlaag komen.  
 
Tin heeft het inmiddels door dat een ontvlambaar goedje uit de mond gespoten wordt, en Bohairic heeft een 
ontsteker gevonden in het achterwerk van Huehueteotl! Helaas is Tin haar arm te kort om bij de leidingen in het 
hoofd te komen en ze vliegt snel naar het met zuur beschadigd standbeeld toe. Nog altijd kletteren er zware kettingen 
achter de muren en staan Hope en Templeton klaar naast twee nissen.  
 
Net wanneer Tin-a-Tin haar gereedschap zou gebruiken om de ontsteker te demonteren is het weer raak met het 
vuur. Een chemisch geur vult de kamer en een vlam ontpopt zich uit de achterwerk van de grijnzend Huehueteotl.  
 
“VA-VOOM!!!” 
 
Niet alleen Tin-a-Tin stond er niet op te wachten, want Hope en Bohairic hebben weer blaren opgelopen. Hun armen 
en gezichten zijn zwartgeblakerd en hun kleding smeult weer na. Bij Tin-a-Tin is het nog erger. Ze kan amper zien, haar 
handen trillen van de pijn en vervellen aan alle kanten. Sheler schiet haar te hulp en vult haar met positieve energie 
totdat haar wipers terug zijn en haar vingers weer werken. 
 
“Dit is niet grappig meer!” zegt Tin, en ze verdubbelt haar inspanningen om de val te saboteren. Al snel komt ze 
erachter dat het meer tijd zal kosten dan ze had gehoopt. Ze draait zich om naar Bohairic en roept,  
 
“Heb je een spreuk? Ik wil dat niet weer!” 
 
Een steen valt in de nis naast haar en ze schrikt!  
 
“Shit! De volgende kan het vuur zijn!” 
 
Bohairic vliegt naast Tin-a-Tin,  
 
“Ik heb een idee!” 
 
Hij heeft een kleine spiegel al klaar in zijn handen en hij perst het tegen het uiteinde van de vlammenpijp. Hij mompelt 
een paar woorden en laat het los. De spiegel blijft er opgeplakt en Bohairic ademt hard uit. Hij kijkt naar Tin-a-Tin en 
Sheler, 
 
“Duimen hé?” 
 
“Ik ga toch uit de weg!” zegt Tin-a-Tin, en ze vliegt naar de nis aan haar linkerkant. De geur vult de kamer weer, maar 
wordt niet ontstoken!  
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“YES!” roept Tin. 
 
“Goed werk, Bohairic” zegt Sheler, “Shaundakul heeft mijn gebed gehoord en jouw hersens een duwtje gegeven.” 
 
De tovenaar weet niet wat hij hierop moet zeggen en vliegt naar de drakenmond toe. Keer op keer wordt er gespoten 
methet gas, en telkens ontbrandt het niet. De mechanisme gaat dn over naar stenen op mensen proberen te droppen, 
en de stoere mannen grijpen hun kans. 
 
Wanneer het rotsblok naast hem naar beneden valt springt Hope omhoog. Zijn bijl maakt een glimmende boog en 
snijdt in één keer door de ijzeren ketting! Met een knal komen alle rotsblokken tegelijk in de nissen terecht! 
 
Sheler en Tin-a-Tin vliegen omhoog door de kettingruimte en kijken hun ogen bijna uit! Boven de kamer is een grote, 
ijzeren wiel met vier olifantachtige skeletten er aan vastgeketend. De olifanten lopen rondjes en blijkbaar is dit het 
aandrijfmechanisme vaar de val beneden. Een snelle zoekactie levert niets op. Achter de mond lopen verschillende 
leidingen door een muur, waar er waarschijnlijk een reservoir is van het brandbaar spul. 
 
“En meer kan ik er niet van maken…” legt Tin-a-Tin uit wanneer ze allemaal weer beneden in de kamer zijn. 
 
Hope en Templeton kijken elkaar aan.  
 
“Het wordt weer een ‘trek en duw aan alles’ actie, dus. Dan beginnen we hier maar.” zegt Templeton, “Help je even, 
Hope? Het lijkt zwaar… zelfs voor mij.” 
 
Hope grijnst, “Pas op voor het zuur – het vreet zo een gat in je mooie borstplaat!” 
 
Het beeld van Huehueteotl lacht niet meer. Zijn gezicht is weggesmolten aan de linkerkant en hij lijkt heel eng. Het 
beeld rust op een rotsblok dat blijkt toch hol te zijn. Het draait om een as op vloerniveau en heeft drie standen; een 
tafel, een standbeeld, en een deurgang. De gang loopt schuin naar beneden de duisternis in. 
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Deel 13: 11.11.2009: “Vervelende Gastjes" 

De gang loopt een voet of vijftig naar beneden en eindigt met een dubbele deur. In het licht van Sheler haar harnas 
zijn zwarte tekens aan de muren zichtbaar over de hele lengte van de gang. Bohairic test of ze giftig zijn, schraapt een 
stukje af, ruikt eraan en proeft het. Hij spuugt het snel weer uit en neemt een slokje water. 
 

"Bloed! Oud bloed... en tekens in de taal van het Abyss. Even kijken..." 
 

Hij snapt zijn vingers, opent zijn magische tas, en haalt het boekje uit dat er bovenop ligt. Al bladerend begint hij de 
teksten te vertalen. 
 

"Het is allemaal graffiti, lijkt mij. ‘De dood biedt geen solaas', ‘Dit eiland is van Khala', ‘Alle glorie aan Khala', ‘Zo 
sterven alle vijanden van Khala', en hier gewoon ‘Khala!' Raden dat die, hoe noemden de Phanatons ze... Skinwalkers? 
Raden dat hun baasje Khala heet?" 
 

"Wacht eens even, dit is anders. Tekst op de deuren in het Olman. Hmmm, dit zijn waarschuwingen tegen 
ongelovigen. Wie niet Huehueteotl aanbidt kan hier beter niet komen... alleen in het Olman is de boodschap wat 
helderder. Eerlijk gezegd ben ik niet vaak zulke woorden tegengekomen. We worden ten strengste afgeraden om dit 
heilige plekje te betreden, op straffe van een hevige vervloeking. Verder is de deur met een magische spreuk 
verzegeld." 
 

"Ga jij dan eerst!" zegt Templeton. 
 

"Lijkt me meer iets voor de stoere vechtjassen!" zegt Tin-a-Tin, "Doe eens open, Bo!" 
 

Bohairic mompelt en zwaait en knikt.  
 
“Geen Abjuration-magie meer op de deur.” 
 
“Prima! Gaan we dan!” 
 
De zware deuren zijn goed gebalanceerd en draaien op goed geoliede scharnieren. Het lijkt bijna alsof ze willen 
openen! De kamer is van steen, met fakkels en schilderijen op de muren. Middenin de kamer staat een blok van een 
binnenkamer, maar meer is er niet te zien voordat er van drie kanten vuurballen op de groep afkomen! De spreuken 
ontploffen bijna tegelijk, een muur van hitte en geluid om iedereen heen. Tin wordt van haar voeten getild en tegen 
de muur van de gang gesmeten, waar ze zwartgeblakerd en stil blijft liggen. Niemand blijft ongedeerd, en voordat de 
groep zich kan organiseren komt een tweede spervuur op hen af! Deze keer krijgen Bohairic en Templeton een salvo 
aan magic missiles terwijl Templeton ook een witte straal krijgt die als een stroomstoot aanslaat! Zijn spieren trillen 
over zijn hele lijf en hij voelt zich behoorlijk verzwakt. 
 
“Ack! Snel, afmaken die eikels!” zegt hij, en hij rent naar links, om de zijkant van het blokhut heen, op zoek naar een 
verstopte tovenaar. 
 
“Ik HAAT magie!” roept Hope, en hij rent naar rechts toe met dezelfde gedachtes als Templeton. 
 
Bohairic activeert zijn riem en de brandwonden verdwijnen grotendeels gelijk. Pas dan vliegt hij voorzichtig de kamer 
in. Sheler kijkt Tin-a-Tin na en schrikt, zij is niet alleen bewusteloos maar ligt op sterven! De druïde vindt haarcentrum 
en oppert een gebed aan Shaundakul. De ergste brandwonden veranderen in rood huid, en de Spellthief haalt 
langzaam weer adem. 
 
“Dankjewel Sheler! Dit gaat mijn stokje echt pijn doen!” Tin kijkt om haar heen, trekt zich een beetje terug de gang in 
en haalt een toverstokje uit haar riem. 

 
Templeton is de eerste die een glimp vangt van de belagers, en het is niet wat hij had verwacht. In plaats van een 
skelet van een tovenaar vindt hij een lange, verbrandde krijger van middelbare leeftijd, met een pels van een grote 
leeuw op zijn hoofd en schouders. De krijger heeft zelf ook lange klauwen en scherpe tanden steken uit zijn 
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verbrandde mond. De poten en mond van de huid die hij draagt leiden ook een eigen leven. De poten zwaaien in de 
richting van Templeton, alsof ze hem willen vastpakken.  
“Lelijke eikel!” fluistert Templeton terwijl hij rent, en hij duwt zich van de muur af, de lucht in. Hij rekt zich uit en alle 
punten van zijn schilden komen samen neer op de skinwalker met Templeton zijn hele gewicht erachter. De 
skinwalker valt neer op de grond, maar de slappe armen van leeuwenhuid kruipen tussen zijn schilden in en krabben 
over zijn harnas. Gelukkig vinden ze geen gevoelig plekje voordat hij weer op zijn voeten kan springen. Daar komt hij 
voor nog een verrasing te staan.  
 
Ook de skinwalker springt tot zijn voeten, alleen heeft hij geen verwondingen. Integendeel, hij ziet er nu minder 
verbrand uit, en zelfs jonger! 
 
Templeton zijn mond valt open, “HET GENEEST HEM!” 
 
Ook Hope heeft dit ondekt; bij een altaar aan de rechterkant van de kamer heeft hij een Skinwalker aangevallen en 
ook deze ziet er nu beter uit! Als dank krijgt hij een aantal flinke snedes, en wanneer deze meteen weer dichtgaan 
moet de Skinwalker ook verbaasd kijken. De derde Skinwalker heeft een trap achter het blokhut genomen en hij vuurt 
weer een vuurbal af. Zowel Templeton als Hope weten het te vermijden; Hope met een rare sprong en Templeton 
door volledig achter zijn schilden te bukken! 
 
Tevreden dat Tin-a-Tin weer stabiel is, vliegt Sheler de mannen te hulp. Tuien gloeiende lichtballetjes verschijnen in 
een halo om haar hoofd heen terwijl ze vliegt, en in haar hand heeft ze een drankje voor Templeton, een cadeautje 
van Tin-a-Tin. 
 
Templeton duwt haar uit de weg en valt de Skinwalker met al zijn overgebleven kracht aan.  
 
“Deze eerst! Sterf! STERF!” 
 
Met elke klap wordt de Skinwalker sterker, en bij Hope is het hetzelfde verhaal. De Forsaker had zelfs een been van 
zijn tegenstander afgehakt, maar het smelte gelijk weer samen met zijn lijf. 
 
“ALSOF ER NIKS GEBEURDE! ARGGGGHHH!” 
 
Beide krijgers weten de slagen van de Skinwalkers te weren, en een witte straal van de uitgerekte hand van de derde 
wordt door Hope geabsorbeerd. Dat kan niet oneindig zo kan blijven is iedereen ook duidelijk. 
 
“BOHAIRIC!” schreeuwt Templeton, “WAT VOOR ONGEIN IS DIT?” 
 
De Genasi besluit om de situatie niet te laten verslechteren, haalt de Skinwalker onderuit en springt uit de weg. Elke 
keer dat het probeert op te staan of hem aan te vallen, zorgt hij dat het weer plat op de grond ligt. Ondanks de ernst 
van de situatie heeft hij een dikke grijns op zijn gezicht wanneer de Skinwalker voor de vijfde keer op zijn bek gaat. 
 
Hope houdt de tweede bezig door het vast te grijpen en erop te gaan liggen. Het worstelt terug met bovennatuurlike 
kracht, maar dat heeft Hope ook wel. De leeuwenpoten krabben diepe snedes in Hope zijn armen, maar deze genezen 
telkens weer snel. De derde Skinwalker staat bovenop het stenen binnenkamer en probeert Hope weer te verzwakken 
met een straal magie. Ook deze heeft geen effect, en het vloekt in het Abyssal.  
 
Bohairic denk na en bekijkt de tekens op de deur opnieuw, aan de hand van wat ze hier hebben gevonden. Hij fronst, 
krabt zijn hoofd, en bladert door zijn aantekeningen over de Olman taal. Tin, een beetje opgeknapt, vliegt naar binnen 
om te kijken wie ze kan helpen. Met een blik naar de twee worstelende demonen besluit ze om op afstand te blijven. 
Ze werpt een dolk naar de derde Skinwalker, maar een leeuwenpoot mept het uit de lucht. Seconden later verschijnt 
het weer in Tin haar hand, en moet zij opzij springen voor twee stralen vlammen! 
 
Sheler kijkt plotseling verbaast en werpt links en rechts een zoekend blik. Ze rent naar de trap achter het 
binnenkamertje, beklimt snel de trap, en gooit zich neer bij de voeten van de Skinwalker, haar handen om de enkels 
van de verbaasde half-demon. Gouden ijs vormt gelijk en Sheler kijkt sip,  
 
“Toch evil… dan wie…?” 
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Achter de Skinwalker ziet ze heel even iets verschijnen en weer onzichtbaar worden. Een zachte stem vult haar hoofd 
en alles wordt haar duidelijk. Een zware klap in het gezicht brengt haar terug naar de realiteit, en ze moet hard 
werken om de volledige aanval van de derde Skinwalker te ontwijken. Weer bij haar gedachtes roept ze,  
 
“Houd ze stil, jongens!” 
 
Ook Bohairic begint te roepen, 
 
“Ze zijn vervloekt! Iets met de tijd! Ze moeten elkaar constant beschadigen om te overleven, en dat doen wij ook!” 
 
“Ze vuurballen elkaar om te overleven?” roept Hope, “Ouch! Hoe lang al?” 
 
“Wil die vacht eraf?” vraagt de tovenaar. 
 
Hope trekt en de hulpeloze Skinwalker schreeuwt in pijn en woede, 
 
“Nee! Het groeit er weer gelijk aan!” 
 
Sheler ontwijkt twee vlamstralen van de loslopende Skinwalker en kijkt naar Hope, 
 
“HOPE! Niet schrikken!” 
 
“Waarvan, meid? Tempus!” 
 
Een twaalf voet lange gevleugelde slang verschijnt naast de worstelende paar en raakt de Skinwalker met zijn staart 
aan. De huid van de Skinwalker stoomt en zwarte blaren vormen weer waar de vliegende slang het heeft geraakt. De 
Skinwalker vecht tegen Hope met al zijn kracht maar kan zich niet vrij krijgen van zijn wurggreep. De slang houdt de 
contact met de Skinwalker aan en Hope voelt de spartelingen van de demon afzwakken. Al snel houdt het op met 
beweging, en ligt hij op een zwaar verbrand lijk. Hij springt tot zijn voeten en kijkt vol walging naar het bloed en de 
zwarte huidschilfers op zijn borst en armen. 
 
“Waarom moeten ze altijd vieze beesten zijn?” 
 
Bohairic kijkt vol admiratie naar de net verschenen vliegende slang, 
 
“Een couatl! Aangenaam kennis met u te maken, wij zijn vereerd.” 
 
De couatl werpt hem een blik dat diep in zijn ziel kijkt en knikt. In zijn hoofd hoort hij een zachte stem, 
 
“Aangenaam, avonturier. Jammer dat het geen betere omstandigheden zijn. Ik ben toch blij om jullie te zien, kan ik 
deze beesten eindelijk uitroeien.” 
 
Tientallen vragen springen gelijk in Bohairic zijn hoofd en de couatl lacht, “Straks!” 
 
Het vliegt snel door naar Templeton toe. De Genasi en zijn Skinwalker rollen heen en weer over de vloer. Hij probeert 
het vast te houden en het probeert hem van zich af te werpen. De couatl raakt deze Skinwalker aan en hetzelfde 
gebeurt als bij de eerste. 
 
“Healing-magie doodt het!” zegt Sheler.  
 
“Typisch!” zegt Tin-a-Tin, en mijn stokkie is al bijna leeg. 
 
“Ik heb ook niks meer,” zegt Sheler, en ze kijkt naar de couatl, “Hij ook niet meer, zegt ‘ie.” 
 
Hope en Templeton zijn de trap voorzichtig aan het klimmen om de derde Skinwalker vast te pakken maar deze 
springt van het dakje en valt de couatl aan. Bloed en veren vliegen de lucht in en de slang gilt in pijn! Sheler vliegt op 
de Skinwalker af en pakt het van achteren bij de nek vast. Met haar handen om zijn nek schopt ze het hard, achter de 
knieën. Het struikelt en valt, verbaasd dat zo’n klein meisje het zoiets aan heeft kunnen doen, en dan nemen Hope en 
Templeton het van haar over. Ook Sheler kijkt een beetje verbaast! 
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Tin-a-Tin kijkt een beetje zielig naar haar toverstokje, en zucht. 
 
“Ik hoop dat er genoeg is!” 
 
Ze pompt de laatste Skinwalker vol genezend energie totdat het ook eindelijk sterft. 
 
“Bizar.” 
 
**************************************************************************  
 
Zodra iedereen weer rustig ademhaalt stelt de couatl zich voor als Tonatiuh. Hij legt uit dat de Rakasta hoge priester 
van Huehueteotl een vloek op de indringers had geopperd. De Skinwalkers waren zwaar verbrand toen ze 
binnenkwamen, en ook verouderd door een val op de deuren.  
 
Bohairic knikt, “Huehueteotl is een God van de Tijd. Zo’n vloek zou normale indringers meteen doden – maar die 
Skinwalkers hebben iets demonisch en leven veel langer dan normale stervelingen.” 
 
“Correct,” zegt Tonatiuh, “Maar de priester heeft een andere vloek van Huehueteotl gebruikt – dat ze achteruit in de 
tijd gaan en al genezend doodgaan.” 
 
Bohairic maakt cirkels in de stof op de vloer en mompelt iets over positieve energiebronnen en de Plane van de Tijd. 
Hij lijkt onder de indruk, en wanner hij merkt dat iedereen naar hem kijkt, houdt hij op met tekenen. 
 
Tonatiuh gaat door, “Ik zal het simpel houden. Zo’n vloek kon alleen hier, in het binnenste heiligdom van Huehueteotl. 
De Skinwalkers begonen te vullen met positieve energie, en voelden gelijk aan dat het hun dood zou zijn. Ze zouden 
jonger worden, en gezonder, totdat hun lijven het niet meer aan konden, dan zouden ze ontploffen van die energie 
dat ze opvulde. In hun woede hebben ze de laatste van de rakasta’s afgeslacht, maar hebben ze hun wapens niet 
kunnen stelen. De deuren gingen op slot met de dood van de priester en hun kracht was niet genoeg om zichzelf te 
bevrijden. Ze hebben al die tijd elkaar moeten snijden en verbranden om in leven te blijven, en elke vuurbal deed ze 
weer vooruit in de tijd – naar hun verbrandde toestand. Ik vermoed dat ze allang gek zijn geworden, waren ze dat al 
niet.” 
 
“En u?” vraagt Sheler, “Hoe komt u hier terecht?” 
 
“Ik ben hier altijd geweest. Hier, en hierbuiten, in het bos, en ook op de Ethereal. Ik heb de rakasta’s jarenlang 
geprobeerd te beschermen, en ik hielp hun priesters met rituelen. Soms bracht ik boodschappen van agenten van hun 
Goden, via de Ethereal plane. Arme kinderen, ze wisten dat de aanval aankwam. Ze waren heel goed voorbereid, maar 
toch waren ze verrast door de snelheid… en de wreedheid… van de aanval. Toen er boven niemand meer te redden 
was, vluchtte ik hier, om de priester te helpen. Ik hield de Skinwalkers bezig en deed de deur op slot terwijl de priester 
de wapens verstopte. Het was te laat om ze te gebruiken. Toen kwamen de Skinwalkers binnen. De rest weet je.” 
 
“Ik was niet zeker dat ik ze alledrie kon doden, alleen. Daarom ben ik op de Ethereal gebleven, en alleen af en toe keek 
ik hier. Ik legde een eed af dat ik niet weg zou gaan totdat ze voorgoed dood waren. Elke week ben ik in het bos gaan 
jagen, maar verder heb ik maandenlang die drie beesten moeten aanzien terwijl ze elkaar het leven in martelden. Ik 
kan nu rusten, waarvoor bedankt! Mochten jullie tegen de Skinwalkers gaan vechten en mijn hulp willen gebruiken, 
zal ik jullie komen helpen.” 
 
Hij plukt drie veren van zijn staart en blaast ze uit zijn mond. Ze dwarrelen langzaam naar beneden. 
 
“Gebruik een veer als je een planar ally oproept, dan kom ik.” 
 
Met een gebed van Tonatiuh draaien de muren van de centrale kamer om verborgen assen. Wanneer ze weer 
stilstaan, zijn het enorme wapen- en harnasstellages. Daarna vervaagt de couatl totdat hij verdwijnt. 
 
“Bedankt en succes!” 
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