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PROLOOG 

 

SYLVIANA – ALLEEN OVER 

 

 

Een vurig gevoel van opwinding stroomde door Syl-
viana’s lijf. Ze stapte stevig door in de richting van 
het scholencomplex.  

‘Je bent klaar voor je inwijding,’ had Eerwaarde 
Reyvaulx, haar lerares rituelen en magie, gisteren-
avond laat na de lessen aangekondigd. ‘Je mag de 
achttienjarigentest afleggen.’  

Sylviana zou eindelijk priesteres worden in de 
tempel van Bengalostad. Geweldig!  

Zacharyas, haar broer, zou opgetogen zijn. Hij had 
haar de afgelopen tijd steeds overhoord. Op hem kan 
ik vertrouwen, hij heeft het beste met me voor. Zach moest 
het weten, nu direct!  

Ze kwam het schoolplein op. Een groep jongens 
uit Zachs klas was aan het ravotten. Ze blokkeerden 
haar pad.  

‘Hé, laat me er eens door!’ Sylviana stak haar han-
den naar voren en duwde lachend een paar van de jon-
gens opzij. Ze glipte langs hen heen en versnelde haar 
pas. Met ferme stappen vorderde ze in de richting van 
de openstaande deur die toegang gaf tot de lokalen van 
de zestienjarigen. Zachs lijfwacht stond niet op het 
schoolplein, dus Zach moest wel binnen zijn.  

Sylviana stokte in haar beweging. Een forse kerel, 
minstens twee hoofden langer dan zij, stond in de 
deuropening. Het was de taicapryvriend van haar 
broer, H’ach. Hij hield met beide klauwen de 
deurposten vast. ‘Waar ga jij heen?’ 
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Ze hief haar kin op en keek recht in zijn schitteren-
de gouden ogen. ‘Ga uit de weg, H’ach! Ik moet Zach 
spreken!’ Ze deed een stap naar voren en duwde hem 
tegen zijn borst. Een klauw greep nu haar schouder 
vast, de andere trok haar nog dichterbij.  

‘Vind je me zo lekker, schoonheid?’ Hij boog zich 
schuin over haar heen.  

Uit haar ooghoek zag ze zijn hoorns naast haar ge-
zicht. Ze keek hem aan en verzonk weer in de 
gouden schittering van zijn prachtige kijkers. ‘Weet je 
waar mijn broer is?’  

H’achs ogen verdonkerden tot een rijke 
koperkleur, zijn bleekblauwe wang bolde op en 
tussen zijn hoorns verschenen een paar diepe 
rimpels. ‘Ik heb hem vandaag nog niet gezien, 
Sylviana. Ik dacht dat jij wel zou weten waar hij 
uithangt.’ Hij liet haar los en ze stapte achteruit.  

Een lichte bezorgdheid nam bezit van haar. Ze 
sloeg haar hand voor haar mond. Ik heb hem bij het 
ontbijt gemist. Als er maar niets mis is!  

H’achs klauw streek zachtjes langs haar wang. 
‘Kom, ik breng je thuis.’  

‘Even binnen vragen,’ mompelde ze en ze glipte 
langs hem heen. Terwijl ze de lerarenkamer opzocht, 
hoorde ze het klossende geluid van H’achs hoeven 
achter zich in de gang. Ze wierp een snelle glimlach 
achterom. Na een klopje op de deur opende ze die en 
keek voorzichtig naar binnen. Er zaten een paar leer-
krachten aan de koffie.  

‘Koninklijke Hoogheid,’ zei de rector. ‘Wat is er 
aan de hand?’  

‘Ik ben op zoek naar prins Zacharyas Muir-Atthol-
red. Waar is hij?’  

De rector verbleekte. ‘Helaas weten wij dat niet, 
Koninklijke Hoogheid. Uw broer heeft zich vanmor-
gen voor de eerste les ziekgemeld. Hij is naar huis ge- 
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bracht door zijn lijfwacht.’ 
Ze keek achterom naar H’ach, die zijn schouders 

ophaalde.  
Ze keerde zich weer naar de rector. ‘Dan ligt hij 

misschien op bed. Dank u, ik ga hem opzoeken.’  
Ze draaide zich om, greep H’ach bij een klauw en 

trok hem mee. ‘Ga alsjeblieft mee naar het paleis.’  
H’ach bewoog zijn hoofd en de lange, zwarte 

paardenstaart verdween achter zijn schouder. ‘Maar 
de koningin dan? Die wil alleen maar taikeiyi zoals jij 
om zich heen. Ze vindt het vast niet goed dat ik daar 
binnen kom.’ Hij gromde zachtjes terwijl hij zich naar 
haar toe boog.  

Sylviana balde haar vuisten. Die domme rassenhaat 
van mijn moeder breekt ons nog eens op! ‘Als dat zo is, zeg 

ik dat je mij moest beschermen. Mijn lijfwacht was 
vanmorgen spoorloos.’ Ze zag de gouden schittering in 
H’achs ogen terugkomen toen hij knikte. 

 

De hele Avenue Celesta lang bleef H’ach als een trou-
we vriend naast haar lopen. Hij paste de beweging van 
zijn lange, iets gekromde benen, aan de hare aan. Het 
geklos van zijn hoeven stelde haar gerust. Ze kwam bij 
het paleis aan en nam H’ach mee naar binnen. De be-
diende in de hal trok zijn wenkbrauwen hoog op, maar 
kroop schuifelend naar een hoek en liet hen door. Ze 
klommen de trap naar de mannenvleugel op. H’achs 
voetstappen bonsden op de houten treden.  

Boven stond haar moeder voor de deur van de ka-
mer van haar eerste man, koning Roderick. Op het 
moment dat koningin Golda haar zag, met H’ach in 
haar kielzog, bevroor ze. Ze stak haar wijsvinger uit 
en schreeuwde haar toe: ‘Wat doe je hier? En nog wel 
met een taicapry?’  

‘We hoorden dat Zach ziek op bed ligt, moeder,’ 
probeerde Sylviana zo geduldig mogelijk. 
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Golda luisterde niet. Ze keek woest naar H’ach. 
‘Eruit jij!’  

Sylviana draaide zich zuchtend om. ‘Je kunt beter 
gaan, H’ach. Bedankt voor je hulp.’  

H’ach bleef echter staan en boog zijn hoofd, zodat de 
hoorns richting haar moeder wezen. Zijn ogen werden 
donkerbruin. Hij gromde naar de koningin. ‘Wij willen 
Zacharyas zien, hij is ziek naar huis gegaan.’  

Paniek lag in haar moeders ogen, maar ze nam een 
vechtlustige houding aan. Boven haar rechterhand 
kwam een oranjerode vuurbol tevoorschijn. Ze hief 
hem dreigend. ‘Ga weg!’  

Sylviana kromp in elkaar. ‘Ga nou maar, H’ach, 
voordat ze je verwondt.’ Ze trok hem mee de trap af. In 
de hal zei ze: ‘Ik ga wel weer terug als mijn moeder daar 
weg is. Ik laat je nog weten hoe het met Zach is.’ 

H’ach stampte het paleis uit.  
Sylviana voelde het vuur branden in haar lijf. Wat 

onbeschoft weer! Ze fronste en telde tot tien. Waarom is 
moeder toch zo bang voor taicapry? 

 

Sylviana kroop met een willekeurig boek weg in de 
leeszaal. Zonder een woord te lezen, bleef ze wachten 
tot ze Golda langs zag lopen. Behoedzaam opende ze de 
deur en sloop de trap weer op, naar de mannenvleugel. 
Boven gekomen rende ze langs de kamers van Roderick 
en Zoltan, langs die van haar vader Simon en zo kwam 
ze achter in de gang bij Zachs slaapkamer uit. Ze klopte 
zachtjes op de deur. Er kwam geen reactie. Ze klopte 
wat harder en keek schichtig rond. ‘Zach, ben je daar?’ 
riep ze op gedempte toon.  

Het bleef stil. Ze pakte de deurklink vast en duw-
de hem omlaag. De deur ging open. Voorzichtig keek 
ze de kamer in. In het netjes opgemaakte bed lag nie-
mand. De kamer was leeg. Ze trilde van de zenuwen. 
Er is iets niet pluis… Zach had zich nog nooit ziekge- 
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meld zonder dat hij ook echt ziek was. Waarom ligt hij 
niet op bed?  

Ze liep zijn kamers rond en kwam bij zijn bureau. 
Zou hij een boodschap voor haar hebben achtergela-
ten? Ze trok de lade waaronder zich hun geheime vak 
bevond, uit het bureaublok en tuurde erin. Ze schrok. 
Daar ligt een brief! ‘Voor Sylviana,’ las ze op de witte 
enveloppe. Ze herkende zijn handschrift.  

Trillend nam ze plaats op de bureaustoel en 

opende de brief. 
 

 

Lieve Sylviana, 
 

Met spijt in mijn hart moet ik afscheid van je nemen. Het 
heeft even geduurd, maar nu besef ik dat er een vloek ligt 
over alle zonen van hogepriesteressen. Daarom is Ryan ge-
storven toen hij twaalf was en daarom kan ik het 
sluimerende vuur dat in mij oplaait niet langer hanteren.  

Chimaera, de schepper van ons koninkrijk, is de Zwarte 
Draak. Ik heb dat in een Klanisch boek gelezen. H’ach noemt 
haar Sana. Zij heeft niet alleen de taicapry geschapen, maar 
ook monsterlijke magische dieren. Die dieren zie ik steeds 
weer in mijn dromen en tegenwoordig vallen ze me aan. Al-
leen zonen van priesteressen kunnen hen zien. Ze zijn niet te 
stoppen. Ik kan tegen ze vechten, maar heb de energie niet 
meer om ze te verslaan. Zelfs de vuurmagie van onze familie 
is ontoereikend en je weet wat dat inhoudt.  

Ik ga een aanval van die magische beesten uitlokken en 
maak zo een einde aan mijn leven. Dat is de beste keus die 
ik nu heb.  

Pas op voor moeder en gebruik nooit bloedmagie. Dat is 
het pad dat naar zwarte magie leidt en naar de vernietiging 
van alle taikeiyi, shoikeiyi en shoiaviony, want Sana haat 
hen!  

Jij bent sterk met vuurmagie. Veel sterker dan moeder. Ik 
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denk dat Berinyi met jou als koningin een kans heeft om 
alle problemen te overwinnen. Laat de angst voor de 
taicapry los. Zij willen alleen maar dienen, maar ze zijn 
wel trots. Als je hen de keuze laat, willen ze eervol zijn en 
gaan ze door het heetste vuur. Ze doen alles voor Berinyi. 
Alleen als je hen behandelt als uitschot, zoals moeder doet, 
komen ze in verzet.  

Het spijt me, lieverd. Ik kan het echt niet langer aan. Ik 
troost me met de gedachte dat ik nu naar Ryan ga, in de 
geestenwereld. Misschien dat je de poort eens openzet op 
het Geestfeest, dan kan ik je nog eens opzoeken.  

Ga met Gratia en vertrouw op Ignaz. 
 

Ik hou van je. 

Zach 

 

Sylviana’s handen trilden. De brief werd nat van de 
tranen.  

Niet Zach ook nog dood! Nu was ze nog maar alleen 
over. Haar beide broers waren slachtoffer geworden 
van de vreemde vloek die alleen zonen van 
hogepriesteressen trof. Waar kwam die vandaan? 
Was het Sana met haar bloedmagie? 

Ze kon het huilen niet meer stoppen. 
Haar vader, Simon, kwam op het geluid af. ‘Sylvi-

ana? We zitten te dineren. Wat doe je hier? Waarom 
kom je niet eten?’  

Snikkend liet ze hem de natte brief zien. ‘Zach 
heeft zelfmoord gepleegd. Hij was ten einde raad.’  

Haar vader werd spierwit. Wankelend greep hij 

zich aan het bureaublad vast. 
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HOOFDSTUK 1 

 

SYLVIANA – DE BEGRAFENIS IN  

HEKSENSTEE 

 

 

Vooraan een lange stoet schreed Sylviana over de be-
graafplaats van Heksenstee. In haar geest echode de 
brul van H’ach weer na. Het geluid was haar door 
merg en been gegaan toen de politie die avond met 
het lichaam van Zacharyas naar het paleis was 
gekomen, gevolgd door een menigte Berinezen. 
H’ach had nog steeds op haar staan wachten.  

Ze had gehoord dat Zach op een akker in de buurt 
van Bengalore, het magische veld dat ten noordwes-
ten van Bengalostad lag, gevonden was. Zijn lichaam 
was bedekt met brand- en snijwonden, precies zoals 
bij Ryan. Hij moest aangevallen zijn door dezelfde 
magische beesten en gezien zijn brief aan haar, had 
hij dit uitgelokt. Zoltan had hem aan zijn zwaard 
kunnen identificeren.  

Ze had zich tussen de nieuwsgierigen door een weg 
gebaand naar H’ach, die haar tegen zich aangetrokken 
had. ‘Zach heeft met magische beesten gevochten, hij is 
gedood,’ had ze al snikkend uitgebracht.  

H’ach was begripvol geweest. ‘Dan was dat de 
enige eervolle uitweg die hij zag. De magie van 
Attholred en de aanvallen van die monsters moeten 
hem te machtig zijn geworden.’ Hij had haar ernstig 
aangekeken. ‘Nu is alle hoop op een menswaardiger 
behandeling van ons ras op jou gevestigd.’  

Ze had hem teder op beide wangen gekust, zoals 
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dat bij taicapry de gewoonte was. Daarna was ze het 
paleis in gegaan en had zich in haar vertrekken te-
ruggetrokken. Ze had vreselijk gehuild en nog steeds 
vloeiden de tranen. Ze voelde zich zo machteloos!  

En nu, een week later, liep ze naast haar moeder, de 
koningin van Berinyi, over de begraafplaats van haar 
familie. Ondanks de grote belangstelling van hoog-
geplaatsten uit het koninkrijk, voelde ze zich vreselijk 
eenzaam. Haar moeder had haar statige houding 
aangenomen, een pose die niemand kon doorbreken. In 
haar Koninklijke kleding had net zo goed een pop 
kunnen zitten, met een masker als gezicht.  

Voor hen uit liepen de dragers met de kist. Ze had 
Zach niet meer mogen zien. Het moest een toonbeeld 
van verschrikking zijn geweest. De altijd zo koelbloe-
dige Zoltan, de vader van Zach, was een inzinking 
nabij geweest toen hij zijn zoon had moeten identifi-
ceren voor de politie. Hij liep vlak achter haar, naast 
de andere twee mannen van haar moeder: Roderick 
en Simon. Daarachter kwam tante Helena met haar 
drie dochters: Savage, Leydda en Bernadine, die in 
Heksenstee woonden.  

Nog verder naar achteren kwamen de leden uit de 
Raad van Twaalf en andere personen die de 
Koninklijke familie steunden. Veelal vrienden en 
vriendinnen van haar moeder en hogepriesteressen 
uit de tempels en kloosters.  

Veronica Lyoncourt, een hogepriesteres, liep net als 
zij vooraan. Ze was helemaal van Berinyi3 gekomen om 
de dienst te leiden. Samen met een van haar dochters, 
Sammerah, liep ze vlak achter de dragers aan.  

Sylviana zag door haar tranen heen de vele gedenk-
stenen op de oude graven van haar familie liggen. In de 
loop der tijd waren hier veel Attholredkoninginnen, -
prinsen en -prinsessen begraven.  

De stoet sloeg af naar het gedeelte van de begraaf- 
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plaats waar haar oudere broer, Ryan, zijn laatste rust-
plaats had gevonden. Zach zou naast hem ter aarde 
besteld worden.  

Sylviana voelde de tranen langs haar wangen glij-
den. Ze opende haar tasje en haalde er weer een zak-
doek uit. Al snotterend versnelde ze haar pas om 
haar moeder bij te houden.  

Golda wierp haar een bestraffende blik toe. Er 
blonk nog geen traan in haar ogen. Hoe kon haar 
moeder zo onbewogen reageren? Had ze haar 
verdriet zo ver weggestopt?  

De kist werd boven het open graf op een lift neerge-
zet bij een geluidsinstallatie. Veronica ging achter de 
microfoon staan. Haar dochter keek zoekend rond.  

‘Kom maar bij mij staan.’ Sylviana stak haar hand 
naar Sammerah uit.  

Sammerah maakte dankbaar gebruik van het aan-
bod.  

Nadat iedereen een plaats gevonden had rond het 
graf, hield Veronica haar toespraak. Ze sprak lovende 
woorden over Zacharyas.  

Sylviana voelde een nieuwe huilbui opkomen en 
ze was blij dat Sammerah naast haar stond. Ze sloeg 
troostend een arm rond haar schouders, toen 
Sylviana haar tranen afveegde met de zakdoek.  

De leden van de Koninklijke familie luisterden 
aandachtig naar wat Veronica zei, dat zag ze aan hun 
houding. Ze vond het knap dat haar moeder nog 
steeds geen enkele emotie toonde. Ook Roderick en 
Simon stonden er als standbeelden bij, en tante 
Helena en haar dochters hielden afstand. Alleen 
Zoltan haalde een zakdoek uit de zak van zijn 
uniform en drukte die tegen zijn ogen.  

De kist daalde langzaam in het graf. Sylviana kromp 

in elkaar van verdriet. Ze was haar beide broers 

definitief kwijt. Voorzichtig schuifelde ze wat verder 
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bij het open graf vandaan. Sammerah bleef staan. 
De rest van de begrafenisplechtigheid ging voorbij 

als in een waas. Ze liepen naar de aula en gingen als 
familie naast elkaar staan om condoleances te ontvan-
gen. Vele mensen kwamen langs en hun lippen 
vormden woorden, maar Sylviana’s gehoor liet haar 
in de steek. Automatisch bracht ze de groet uit om 
hen te bedanken voor de belangstelling. Haar 
gedachten gingen naar Ryan die ze in de tempel in 
een plas bloed gevonden had. Ze was toen nog maar 
acht geweest en had het niet begrepen. Had hij ook 
tegen monsterlijke dieren moeten vechten, zoals Zach 
in zijn brief schreef? Maar de Zwarte Draak, 
Chimaera, was ook Adelheid, de godin van Berinyi. 
Ze kon zich niet voorstellen dat Zij alle zonen van 
hogepriesteressen vroegtijdig liet sterven.  

Waarom moest Zach dood? Kon niemand hem dan 
leren hoe hij zich verweren moest tegen magische bees-
ten? Ze had met hem samen geoefend op het veld van 
Bengalore, waar ze hun vuurmagie konden gebruiken 
zonder er anderen mee te schaden. Hij had prachtige 
vuurballen opgewekt en haar geleerd hoe ze de cirkel 
van vlammen hoog kon laten oplaaien zodat ze er zelf 
door beschermd werd. Hij had veel oude spreuken be-
studeerd en was een sterke magiër. Toch had hij geen 
andere uitweg gezien dan zelfmoord te plegen, omdat 
hij verteerd werd door een innerlijk vuur en moest 
strijden tegen wilde beesten. Zouden die echt bestaan of 
waren het waanbeelden, de wraak van Sana, omdat ze 
de mensen van het taikeiyiras haatte? Waarom moesten 
zij volgens de wil van de Avatars in ballingschap op 
Berinyi leven? Waarom konden ze niet naar Chyndyro 
terug?  

Zij kreeg les om ooit hogepriesteres te worden, maar 

de jongens konden geen voorbeeld nemen aan priesters 

die hen opleidden. Er waren op Berinyi geen 
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priesters in de tempels. Alleen vrouwen die veel ma-
gie bezaten werden hogepriesteres. Het leek alsof 
hun zonen niet mochten blijven leven.  

Vreemd dat in een koninkrijk waarin van haar ras 
drie keer zoveel mannen waren als vrouwen, de vrou-
wen de leiding hadden. Berinyi was een magische dic-
tatuur, met een koningin en een raad van twaalf wijze 
vrouwen aan het bewind. Zij zou haar moeder opvol-
gen als ze vijfentwintig werd en de macht over het hele 
koninkrijk krijgen. Hoe kon ze die zware taak op zich 
nemen als ze de steun van haar broers moest missen? 
Haar moeder hielp haar nauwelijks, haar vader was een 
intelligente man, maar hij leefde in zijn boeken. 
Roderick en Zoltan werden in beslag genomen door 
hun werk voor de Berinese Ruimtemacht. Op wie kon 
ze nu nog vertrouwen?  

Sylviana kwam uit haar overdenkingen terug 
doordat tante Helena haar stevig tegen zich aan trok 
en haar rug streelde. ‘Ik vind het zo erg voor je, 
Sylviana. Nu heb je alweer een broer verloren. 
Jammer genoeg hebben we nog steeds geen oplossing 
voor dit probleem.’ 

Ze knikte. ‘Als we die eens konden vinden.’ 
‘Op Chyndyro, waar wij vandaan komen, zijn mis-

schien nog priesters die weten hoe ze dit aan moeten 
pakken. Ik zou graag uit willen zoeken wat er is ge-
beurd met de drie magische families die zijn 
achtergebleven. Op Berinyi zijn immers alleen de 
elementenmagiërs terechtgekomen.’  

Savage kwam erbij staan en keek Helena vragend 
aan. ‘Gaan we nu naar huis, moeder?’  

Sylviana zag dat de meeste gasten al verdwenen 
waren. Ze had niet eens gemerkt dat ze waren 
vertrokken.  

‘Kom maar,’ zei haar tante en ze trok Sylviana met 

zich mee. ‘We gaan naar mijn huis. Ik heb een brood- 
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maaltijd laten verzorgen.’ Ze draaide zich in de richting 
van Veronica. ‘Komen Sammerah en jij ook mee?’ 

‘Graag,’ knikte Veronica.  
Sylviana’s maag knorde, ze had best trek gekregen. 

Samen met Helena en Savage liep ze naar buiten, over 
de begraafplaats en door de lange straat waar het huis 
van haar tante stond. Helena had een grote villa met een 
torentje. De ramen in de voorgevel waren hoog en smal. 
Naast de ingang, waar je de woonkamer zou 
verwachten, was een halfronde erker, met daarachter de 
eetkamer. De zitkamer was nog verder naar rechts. Ze 
liepen over het tuinpad naar de brede voordeur waar 
een rond raampje boven zat. Haar tante opende de deur 
en Sylviana hing haar mantel aan de kapstok. Pas toen 
ze de eetkamer binnenstapte en de pittige geur van soep 
rook, merkte ze hoe flauw ze geworden was. Ze keek de 
kamer rond en voelde de aangename warmte van het 
vuur in de open haard. Langzaamaan kwam ze weer 
wat tot zichzelf. 

 

Haar tante had er bij de tafelschikking voor gezorgd 
dat Sylviana bij haar nichten en Sammerah werd in-
gedeeld. De anderen zaten verderop aan een tweede 
tafel. Het oude huis van tante Helena had geen grote 
eetzaal zoals het paleis van haar moeder. De jongeren 
zaten daarom in de erker en de ouderen bevonden 
zich achter opengeslagen deuren in de eigenlijke 
eetkamer. De soep met warme broodjes werd 
opgediend door Bernd, de bediende van haar familie. 
Hij was keurig in livrei gestoken.  

‘Mm, lekker!’ zei Bernadine. ‘Paddenstoelensoep.’ 
Ze roerde in een antieke soepkom met grote oren.  

Sylviana snoof de geur op en glimlachte naar haar 

jongste nicht. Behalve de warme broodjes en de soep, 

bespeurde ze een geur van oude rozen en boenwas. De 

erker had een houten vloer waar ze zich bijna in kon 
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spiegelen. Aan de wand naast de schuifdeuren hin-
gen verbleekte foto’s van haar moeder en haar tante 
in antieke lijsten. Golda met goudblonde krullen en 
een frons op haar gezicht en Helena met pikzwarte 
vlechten en stralende ogen. Een grotere tegenstelling 
was nauwelijks denkbaar. 

Midden op tafel stond een zilveren schaal waarin 

een bloemstuk met voornamelijk rode rozen opge-

maakt was. Er waren ook twee kandelaars met bran-

dende rode kaarsen. 

Sylviana wachtte totdat iedereen een soepkom had 

en begon te eten. Het smaakte heerlijk. Ze knapte er 

echt van op. 

‘Vreselijk,’ zei Sammerah, terwijl ze een zwarte lok 

achter haar oren streek. ‘Begrafenissen.’ 

‘Heb jij er al veel meegemaakt?’ vroeg Sylviana be-

langstellend. 

‘Die van mijn broer, Santino. Hij was twaalf. En jij 

hebt nu al twee broers aan de andere zijde.’ 

Sylviana slaakte een diepe zucht, er kwamen nu 

even geen tranen meer. ‘Ryan was ook twaalf toen hij 

stierf,’ zei ze. ‘Zach was al zestien.’ Ze kneep haar 

ogen stijf dicht toen ze toch weer een zakdoek grijpen 

moest. 

‘Ik moet er niet aan denken dat Angelo ook dood 

zou gaan,’ zei Sammerah. 

Sylviana knikte. ‘Hoe ben jij over het verlies van 

jouw oudste broer heen gekomen?’ 
‘Je komt er nooit helemaal overheen, het slijt alleen 

in de loop van de tijd een beetje. Ik kan er eindelijk over 

praten. Voor Santino brand ik in het Pauwenklooster 

elke dag een kaarsje. Eén keer heb ik hem gesproken op 

het Geestfeest van Ignaz. Hij kwam naar mij toe, in de 

tijd dat de poort openstond. Daarna heb ik pom-

poenplantjes op zijn graf gezet en die verzorg ik goed.’ 

Savage keek heel bedenkelijk. ‘Ik kan me niet voor- 
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stellen dat je met een geest kunt praten als je zelf nog 
geen geest bent.’  

‘Je bént geen geest, maar je hébt er wel een,’ legde 
Sammerah uit. ‘Op het geestelijke vlak kun je, tijdens de 
dodenherdenking, iemand ontmoeten en met diegene 
praten. De poort wordt op Geestenavond door Magii 
opengezet, hij gaat precies na zeven uur dicht. Daarna 
zijn de werelden weer strikt gescheiden. Mijn broer 
vertelde me dat ik hem zijn rust moest gunnen en niet te 
veel stil moest staan bij mijn verdriet, anders kon ik zelf 
niet verder groeien. Hij vertrok en ik heb hem nooit 
meer gezien. Nu heb ik er vrede mee.’  

Sylviana snikte en nam een nieuw broodje. Plotseling 

hoorde ze haar moeder jammeren vanuit de eetkamer. 
Eindelijk! Komt haar verdriet nu toch naar buiten?  

Golda klaagde luid. ‘Nu is Zach ook al dood. Hoe 
kom ik hier overheen?’  

De stem van tante Helena klonk laatdunkend. ‘Je 
moet gewoon doorgaan en de dingen nemen zoals ze 
komen, Golda. Ik vind het erg jammer dat je Roderick 
en Zoltan nooit hebt geheiligd. Dan had je dit niet mee 
hoeven maken. Dan zou je, net als ik, drie dochters 
hebben gehad. Maar jij hebt dat bloedritueel om bij de 
Avatars een dochter af te smeken altijd eng gevonden. 
Nu zie je daar het resultaat van. Het is je eigen schuld!’  

Tante Helena draaide haar hoofd haar kant uit en 
vroeg: ‘Heeft je moeder jou geleerd hoe je een man 
moet heiligen, Sylviana?’  

Ze voelde de hitte naar haar wangen stijgen. Gaat 
ze nu over seks praten?  

Leydda stootte haar aan. ‘Mijn moeders 
stokpaardje,’ fluisterde ze in haar oor.  

Sylviana antwoordde met tegenzin. ‘Nee, tante He-

lena, maar ik heb er met Eva Reyvaulx over gesproken. 

Zij is mijn lerares in rituelen en magie. Ze vindt dat ik 
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binnenkort mijn priesteresseninwijding moet krijgen. 
We zijn nog niet aan het ritueel van een heiliging toe-
gekomen.’  

Savage keek haar met grote ogen aan. ‘Dat meen je 
niet! Je bent toch al bijna achttien?’  

Veronica mengde zich in het gesprek. Haar stem 
klonk verwijtend: ‘Moet zoiets hier aan tafel worden 
besproken, vlak na een begrafenis?’  

‘Het is toch belangrijk dat een koningin voor 
opvolgers zorgt?’ reageerde Helena verontwaardigd.  

Veronica schamperde: ‘Ja, iedereen weet dat jij dat 
heel belangrijk vindt, Helena. Denk even na, we heb-
ben net Zach begraven.’ 

Sylviana hoorde tante Helena snuiven.  
Veronica richtte zich nu tot Golda. ‘Maak je geen 

zorgen. Ik heb in het Pauwenklooster een speciaal op-
leidingsprogramma om jonge priesteressen zich thuis 
te laten voelen in dit soort vaardigheden. Misschien 
kan Sylviana een poosje op Berinyi3 komen, dan kan 
ik het haar leren.’  

‘Ik weet het niet,’ zei Golda. ‘Het is een duister ri-
tueel en dochters die op natuurlijke wijze worden 
verwekt, zijn veel sterker in magie.’  

Haar tante klapte met haar hand op tafel en haar 
stem sloeg over. ‘Wil je beweren dat Sylviana sterker 
is dan mijn dochters?’  

Sylviana’s handen trilden toen ze hoorde hoe 
kwaad tante Helena was. Als ze het innerlijke vuur van 
Attholred nu maar onder controle houdt, anders komt er 
een magisch duel.  

Ze zag haar moeder slikken. ‘Dat zeg ik toch niet?’ 
‘Dat zeg je wel!’ Haar tantes ogen vonkten.  
‘Toe nou, dames!’ Haar vader probeerde de boel te 

sussen. ‘Het verleden kun je niet meer veranderen. 
Laat Sylviana zelf beslissen of ze de uitnodiging ac-
cepteert.’ 
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Sammerah, die tegenover haar aan tafel zat, had 
een afwachtende blik in haar bruingroene ogen. Het 
leek Sylviana wel fijn om er een poosje tussenuit te 
zijn, maar of ze daarvoor nou dat ritueel moest gaan 
leren? ‘Ik ben erg nieuwsgierig naar Berinyi3 en ik 
wil het Pauwenklooster graag zien,’ zei ze richting de 
andere tafel. ‘Daar heb ik goede berichten over 
gehoord, vooral over de prachtige tuinen. Het is 
misschien een goed idee dat ik eens les krijg van 
iemand anders dan Eva.’  

Haar moeder gaf toe. ‘Dat is waar, Veronica is een 
hele goede lerares.’  

‘Maar je blijft toch zeker wel een poosje bij ons 
logeren?’ Savage leek verontwaardigd. ‘Nu ben je 
eindelijk eens bij je eigen familie in Heksenstee en 
dan ga je direct al weg!’  

‘Ja, Sylviana,’ zei Bernadine. ‘Wij zien je hier nooit. 
Je zit altijd maar in dat paleis. Ik wil ook wel eens 
met mijn nicht samen iets leuks doen.’ 

Leydda keek haar smekend aan.  
‘Mag dat, moeder?’ vroeg ze aan Golda. ‘Kan ik 

eerst hier verblijven en dan naar Berinyi3 
vertrekken?’ Golda keek hulpzoekend naar haar 
vader. Wie had dat ooit gedacht?  

‘Het lijkt mij het beste als we het op deze manier 
doen,’ zei haar vader. ‘Sylviana blijft een week hier 
en wij zorgen ervoor dat ze een koffer met haar spul-
len krijgt. Dan komt ze daarna naar huis en wordt ze 
ingewijd als priesteres. Nadat ze haar achttiende ver-
jaardag gevierd heeft, gaat ze met het ruimteveer 
naar Berinyi3 om daar een seminaar te volgen in het 
Pauwenklooster.’ 

Echt weer mijn vader, hij is superpraktisch. 
‘Vind jij dat goed, Helena?’ vroeg haar moeder. 
‘Prima!’ Haar tante gaf haar een vette knipoog. Ook 

haar nichten leken tevreden. 
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‘Ik vind het ook een prima plan, Simon,’ zei Ve-
ronica. ‘Dan heb ik nog even tijd om de zaken voor te 
bereiden.’  

‘Geweldig,’ zei Sammerah. ‘Maar ik zal je vast 
waarschuwen voor onze shoiaviony, want als je onze 
tuin wilt zien, kom je hen zeker tegen. Het zijn echte 
doerakken.’ Ze lachte hartelijk.  

‘O, dat is waar! Jullie hebben die kleine wezentjes 
onder je hoede. Daar wil ik heel graag kennis mee 
maken.’ Sylviana had gehoord dat de familie 
Lyoncourt door hun Avatar Caelestis met de 
bescherming van de shoiaviony belast was. Er gingen 
verhalen rond dat deze vliegende wezentjes erg lastig 
konden zijn. Maar ze zagen er heel schattig uit. Dat 
wilde ze natuurlijk met eigen ogen zien.  

De soepkommen werden opgehaald en er volgde 
een heerlijke salade.  

‘O, lekker,’ zei Bernadine. ‘Daar zitten van die kaas-
rondjes tussen. Die zijn om je vingers bij af te likken.’ 

‘Zullen we dat maar niet doen nu we hoog bezoek 

hebben?’ zei Leydda spottend.  
Sylviana glimlachte naar haar jongste nicht. ‘Ik 

kijk wel een andere kant op.’  
Het werd toch nog gezellig, maar vlak na de maal-

tijd moest haar moeder met haar drie mannen maken 
dat ze op tijd bij het station kwam. Veronica en Sam-
merah moesten met dezelfde trein mee. Samen met 
Savage liep Sylviana achter hen aan naar het station. 
Ze bleven wachten totdat iedereen in de Koninklijke 
wagon was gestapt. Sylviana zwaaide de trein na tot-
dat die uit het zicht verdween.  

Met Savage liep ze terug naar het huis van haar 
tante. Het zou niet lang meer duren of het werd 
nacht. Ze zag de lucht naar rood verkleuren aan de 
horizon, er kwamen donkerpaarse wolken 
voorbijdrijven. Dat was een vertrouwd uitzicht. 
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Teruggekomen in het huis, ging ze naar de zitka-
mer. Daar brandde een vuur in de open haard.  

‘Hebben jullie geen moderne energie?’ vroeg ze 
verbaasd.  

‘Wij hebben wel ritovysche energie, maar als het 
even kan, gebruiken we daar zo weinig mogelijk van. 
We zijn hier nogal ouderwets,’ schertste Leydda.  

‘Houtvuur en kaarslicht zijn ook veel gezelliger,’ 
beaamde Bernadine.  

Sylviana was in het paleis gewend dat ze de be-
schikking had over ritovysche energie die uit kristallen 
kwam die in bolle gesteenten werden gevonden. Uit die 
kristallen kwam rauwe magie die de energie leverde 
voor talloze apparaten. De magische krachten werden 
in bedwang gehouden met metalen containers of 
kunststof cilinders waar dempingvelden omheen zaten. 
Op Berinyi gebruikten ze ritovysche energie voor 
computers, huishoudelijke apparatuur, voor het 
opladen van batterijen van kabats en zelfs voor de 
ruimteschepen van de Berinese Ruimtemacht. Ze kreeg 
het idee dat ze in Heksenstee wel wat achter liepen, 
maar nestelde zich heerlijk dicht bij het vuur en keek 
lange tijd in de vlammen. Ze verheugde zich op de 
komende week, want dit was eens iets anders dan het 
paleis. Ze wilde Heksenstee graag verkennen. Nu haar 
moeder er niet bij was, kon ze eindelijk eens zelf 
bepalen wat ze wilde zien. 
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