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Arwyn kwam langzaam overeind. Hij vergat zijn pijnlijke knieën, de 
vermoeidheid van de lange nacht en de branderige huid rond zijn 
teken. 

Het enige wat hij nog voelde was het razende bonken van zijn 
hart, duidelijk hoorbaar in de stilte van de grot.

Warrige gedachten tuimelden over elkaar in zijn hoofd. Hij kon 
niet geloven wat er gebeurde. Kon niet geloven dat hij hier terecht 
was gekomen. Kon niet geloven dat iemand zo’n kwaadaardig plan 
kon bedenken. 

Hij staarde naar Ros, die nog niet had bewogen sinds ze die vre-
selijke woorden had gesproken. De vurige gloed die door het tralie-
hek viel verlichtte de helft van haar roerloze gestalte, de andere helft 
was in donkere schaduw gehuld. Elk moment kon ze op hem afko-
men, zijn eigen zwaard tegen hem geheven.

Hij moest ineens denken aan de laatste keer dat hij tegenover 
haar stond in een gevecht. In de arena van Tulas, nog maar een paar 
manen terug, al leek het veel langer.

Maar dat was een oefengevecht, dacht Arwyn. En toen was hij niet 
ongewapend. En bovendien, dacht hij met een pijnlijke steek in zijn 
hart, was ze toen zichzelf. Nu was ze nog maar een schim van die 
trouwe metgezel. Nu was ze een slaaf van het kwaad.

Een Dwaler.

Ros hief het zwaard omhoog, en Arwyn spande zijn spieren. Het was 
zover. Hij moest haar niet onderschatten, hij had gezien hoe ongelo-
felijk sterk ze ineens kon zijn, sinds die dag in het kamp bij de rivier.
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Maar zelfs als hij haar aankon, en haar zijn zwaard afhandig kon 
maken, dacht hij radeloos, wat dan? 

Wanhoop kroop omhoog in zijn binnenste, verkilde zijn hart en 
verkrampte zijn vingers. Hij zag geen uitweg.

Ros deed een stap naar voren. Ze bewoog nog met dezelfde traag-
heid, alsof ze slaapwandelde. Het geheven zwaard weerkaatste een 
moment de rode gloed van buiten de grot, en lichtte toen op als een 
vurige pook; als de gloeiende naald die hem had gebrandmerkt en 
zijn leven voorgoed had veranderd. 

‘Ros,’ zei Arwyn zacht, ‘je bent mijn beste vriendin.’
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1  
 

HET KAMP BIJ DE RIVIER

Arwyn stond bewegingloos in het rivierwater, zijn visspeer boven 
zijn hoofd geheven. Het viel niet mee om stil te staan, want zelfs in 
dit ondiepe deel duwde het snelstromende water hem een paar keer 
bijna uit evenwicht. Hij kneep met zijn ogen tegen de schittering van 
het water, totdat hij zijn prooi weer kon zien, nog maar een paar 
stappen bij hem vandaan. De grote riviervis had nog niet door dat 
hij in een val was gezwommen. Arwyn had met twee rijen stenen 
een soort fuik gebouwd die naar een ondiep deel leidde waar hij 
klaarstond met zijn speer. 

Het plan werkte niet altijd, maar het was de beste manier die hij 
kende. Hij was niet zo handig met de visspeer als Snuffel en Ros. 
Liever viste hij met zijn lijn en haak, maar die waren in het snelstro-
mende water lastig te gebruiken.

De vis, nu duidelijk te zien tegen de lichtgekleurde zandbodem, 
kwam dichterbij. Arwyn hield zijn adem in. Nog een lome zwaai van 
de staart, de vis bewoog voor hem langs. NU! Arwyn stootte zijn 
speer omlaag, maar de punt miste zijn doel, boorde zich door het 
dunne laagje zand en ketste op de stenen eronder.
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Met een machtige sprong kwam de vis omhoog om uit de fuik te 
ontsnappen. Een moment lang zag Arwyn het glanzende dier vlak 
voor zich in de lucht spartelen. Hij liet zijn speer los en sprong voor-
uit, greep de vis met twee handen maar struikelde toen over zijn 
eigen fuik en viel plat in het water. De vis glipte onder hem vandaan 
en verdween.

Proestend kwam Arwyn overeind en ging op zijn knieën zitten. Zelfs 
boven het geruis van het rivierwater uit kon hij Snuffel al horen 
lachen. Het magere jochie zat een eindje verderop op een grote steen 
in het midden van de rivier en liet zijn blaffende lachje horen.

‘Hah! Hah!’
Arwyn moest wel meelachen. Hij kon nooit boos worden op 

Snuffel. Het jochie zat gehurkt op de platte steen, leunend op zijn 
visspeer. Zijn wilde rode haarlokken bewogen als flakkerende vlam-
men in de wind, de oogjes toegeknepen tegen het zonlicht, zijn half 
gewisselde gebit blinkend in een ondeugende grijns.

‘Lach maar,’ riep Arwyn. ‘Zelf heb je ook niet veel gevangen zie ik.’
Snuffel reikte achter de grote steen en tilde zijn gevlochten 

mandje omhoog. Er zaten drie of vier vissen in. De grijns werd nog 
breder. ‘Hah!’

‘Goed, goed,’ grinnikte Arwyn, ‘jij wint!’ Hij stond op en schudde 
een paar keer wild met zijn hoofd, om het water uit zijn haren te 
krijgen.

‘Laten we gaan, het water wordt koud.’

De zon stond laag en was al lang niet meer zo warm als in de zomer, 
maar voelde nog steeds fijn op Arwyns huid en haar, zeker na zijn 
frisse duik. Ze slenterden stroomopwaarts door ondiepe delen van 
de rivier, die duidelijk buiten zijn oevers was getreden en aan weers-
zijden een wirwar van kleine eilandjes had gevormd. Sommige 
eilandjes leken net bootjes, dacht Arwyn als hij met zijn ogen kneep, 
met dunne wilgjes en berken als masten, hun wuivende gele krui-
nen als zeilen in de wind.

Aan beide zijden van de rivier eindigden de lage ondergelopen 
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oevers abrupt in hoger gelegen, rotsachtige beddingen die verder 
omhoogvoerden naar dicht beboste hellingen. Arwyn zag bijna 
alleen nog maar oranje en rode kruinen in het woud. De warme tijd 
was voorbij en het najaar was nu echt begonnen. 

Snuffel probeerde om van eilandje naar eilandje te springen zonder 
het water te raken, maar na wat onhandig plonzen hield hij het voor 
gezien. Hij gaf zijn mandje vissen aan Arwyn, zodat hij een nieuw 
spelletje kon doen. Iets verderop was een grote libelle neergestreken 
in het riet. Snuffel waadde er voorzichtig naartoe, zijn lijf gebogen, 
de handen met gespreide vingers als kleine klauwtjes, gereed voor 
de aanval. De rietstengel boog diep onder het gewicht van de libelle, 
die zo groot was als een mus. Veel dieren hier in het westelijk heuvel-
land waren groter dan in Borlan en andere streken, en Arwyn was er 
nog steeds niet aan gewend. 

Hij moest denken aan Piras, de schipper die hem een paar weken 
geleden met Snuffel en Ros aan wal had gezet bij de splitsing van de 
rivier, waar het westelijk heuvelland begon. Piras had hen toen al 
gewaarschuwd dat ze verder stroomopwaarts steeds dichter in de 
buurt zouden komen van Tir, het Land van Legenden. En ook al lag 
er een hoge, bijna onbegaanbare bergketen langs de grenzen van 
Tir, ze zouden snel genoeg de eerste sporen zien van een oudere 
wereld, waar andere wetten golden en vreemde wezens leefden.

‘Ík ben zelf nooit verder geweest dan hier, mij niet gezien,’ had 
Piras gezegd. ‘Maar ik heb verhalen genoeg gehoord over deze stre-
ken. Vreemde schijnsels in de bergen verderop. Gezang uit grotten 
waar geen mens kan leven. Rode mist uit de aarde, blauwe nevels 
boven de rivier. Wezens in het woud en onder water waar geen 
zwaard of schild tegen bestand is. Deze heuvels en bergen,’ zei Piras 
met een wuivend gebaar naar het westen, ‘dit zijn de uitlopers van 
een magisch land, jongeheer Arwyn.’

Ros had een snuivend geluid laten horen en de schipper vriende-
lijk bedankt voor zijn waarschuwingen. Ook Arwyn had zijn twijfels 
gehad, want Piras was een handelaar, die overal een spannend ver-
haal van maakte.
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Maar al na een paar dagreizen had Arwyn de verandering in de 
omgeving opgemerkt. Het was niet alleen zichtbaar in de felge-
kleurde bomen en planten en de enorme keien in de rivier die glom-
men als marmer. Dit land voelde ook anders. Wanneer hij door de 
rivier waadde, leek het alsof het ruisende water tegen hem sprak. 
Soms een welkom, soms een waarschuwing, net zo veranderlijk als 
de stromingen. En wanneer hij stilstond op een open plek in de wou-
den langs de oevers, leek het alsof de wind in de bladeren hem toe-
fluisterde.

‘Hah!’
Snuffel sprong vooruit en sloot razendsnel zijn handen om de 

libelle, de toppen van zijn gekromde vingers tegen elkaar als een 
klein kooitje, om de vleugels niet te beschadigen.

Het jongetje straalde en liet Arwyn trots zijn vangst zien. Het was 
een prachtexemplaar met een blauwgroene kleur, glimmend in het 
zonlicht als kostbaar kristal. De flinterdunne vleugels trilden met 
een snelheid die ze bijna onzichtbaar maakte. Het zoemende geluid 
klonk melodieus, alsof het insect een wijsje neuriede. Arwyn boog 
voorover en luisterde aandachtig. Het gezoem maakte iets wakker in 
zijn herinnering. Het geluid van de rivier ebde weg, totdat alleen het 
wijsje nog weerklonk in zijn hoofd. Hij kende deze melodie. Maar 
waarvan? Zachtjes begon hij mee te brommen met het wijsje. Het 
gezoem stopte, alsof het insect op hem reageerde. Alsof het luisterde. 
Arwyn neuriede nog een paar noten, maar zweeg toen. Het wijsje in 
zijn hoofd werd zachter, en begon te vervagen.

Arwyn bleef nog even voorovergebogen staan, gravend in zijn herin-
nering, maar hij gaf het al snel op. Hij ging rechtop staan en glim-
lachte naar Snuffel. ‘Mooi hoor.’

Snuffel opende zijn vingers, en de libelle zweefde weg over de 
rivier.

Ze liepen weer verder, in de richting van twee enorme rotsen die 
aan weerszijden van de rivier stonden, als een natuurlijke poort naar 
het volgende dal waar hun kamp was. Onderweg zocht Snuffel in de 
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rivierbedding naar mooie stenen voor zijn slinger. Hij had het wapen 
zelf gemaakt, van een reep leer die hij meegenomen had van Piras’ 
boot.

Elke steen die hem geschikt leek hield hij triomfantelijk omhoog, 
en hij blafte er opgetogen bij alsof het een goudklomp was. ‘Hah!’

Arwyn knikte afwezig bij elke nieuwe steen. Hij probeerde nog 
een paar keer om het wijsje te neuriën, maar de herinnering zakte 
steeds verder weg, vervagend als de dalende zon.

Hun kamp lag in een wijde bocht van de rivier, aan een strandje van 
zand en stenen, dat in een flauwe helling omhoog leidde naar de 
hoge rotsachtige oever. In de rotswand was een opening, een grot die 
precies groot genoeg was voor drie slaapplekken. ‘Perfect!’ had Ros 
geroepen toen ze de plek voor het eerst ontdekten. Dat was nog maar 
een paar weken geleden, maar ze hadden veel werk verzet om er een 
thuis van te maken. In het woud op de hoger gelegen helling hadden 
ze hout verzameld en naar het strand gesleept. Ze hadden een lange 
boomstam tegen de rotswand gezet, één uiteinde boven de opening, 
het andere eind op het zand. Toen die eenmaal stevig vast stond 
hadden ze er aan weerszijden kleinere stammetjes tegenaan gezet en 
vastgebonden, en een soort driehoekige hut tegen de wand gebouwd, 
die de opening afdekte. 

Tussen de grot en de hut hadden ze een kleed van hertenvel 
gehangen, een geschenk van Piras toen ze afscheid namen. Door het 
kleed bleef de grot altijd warm en droog. Tijdens het koken ver-
warmden ze keien in het vuur die ze daarna onder hun dekens leg-
den zodat ze geen koude voeten kregen.

De grot en hut roken altijd heerlijk omdat ze er veel voedsel had-
den opgeslagen. Er hingen bosjes uien, paddenstoelen, gedroogde 
kruiden en gerookte vissen. Op de grond stond een pot zout, een ste-
nen fles met olie, een zak kastanjes, een mandje gedroogd fruit en 
een kruik met droge bonen, ook een geschenk van Piras.

Maar voor Ros was er nooit genoeg voorraad. Naast de hut lag 
een strookje schaars begroeide oever die in een bochtje omhoog-
voerde naar de helling boven de grot. Het was maar een dunne laag 


