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PROLOOG 

 

Laskoro 

 

 

Daniël genoot met volle teugen van zijn leven. Nadat, in 
de tempel van Biarrastad, de doodsdreiging van de 
tigriyon door het ritueel bij Mage was afgewend, voel-de 
hij zich weer gezegend door de Avatars. Uiteindelijk had 
hij dan toch over zijn aanvaller getriomfeerd. Op Laskoro 
was de magische tijger een belangrijk onderdeel van hem 
geworden. Het beest zat als een levende entiteit in zijn 
bloed en gaf hem nieuwe krachten. Zijn Animalis zou 
voortaan voor altijd zichtbaar zijn als een bewegende 
tatoeage op zijn rechterarm. Een knap staaltje goddelijke 
magie. Het was wonderlijk hoe alles uiteindelijk toch nog 
goed gekomen was met zijn priesteropleiding. De 
tigriyon die hem op Berinyi eerder naar het leven had 
gestaan, gaf hem nu juist meer zekerheid, kracht en 
zelfvertrouwen. Daniël had zijn vuurmagie terug. Hij 
kon weer priester zijn.  

Hij was bewust wat langer op Laskoro gebleven. Hier 
kon hij van de ware zielmagiërs van Ming leren wat hij 
als priester voor Mage geacht werd te doen. Patrick en 
Raymond Ming gaven hem les in de tempel in Biarrastad. 
Daardoor kreeg Daniël langzamerhand meer routine in 
de vaardigheden die hij voor zijn priesterschap kon 
gebruiken. De tweeling liet hem aan alle mogelijke 
rituelen meedoen, waardoor hij het werk beter begreep 
dan Mage het hem op Berinyi ooit had uitgelegd. 
Intussen bedacht hij echter ook zijn eigen plannen. Nog 
veel langer op Laskoro blijven was 
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geen optie meer. De Berinezen hadden hem als pries-
ter nodig. Alles wat zijn moeder voor hem had gewild, 
kon nu toch nog werkelijkheid worden. Binnenkort 
moest hij terugkeren naar Bengalostad. Hij moest de 
leider worden van de tempel aan het Olifantenplein. 
Dan zou hij toch nog de eerste priester van Berinyi 
kunnen zijn.  

Hoewel hij graag met Rick en Ray samenwerkte, was 
hij het aan zijn volk verplicht om gehoor te geven aan zijn 
opdracht. Hij was tenslotte de enige magiër van Berinyi 
die andere jongens met een aanleg voor magie tot 
priester op kon leiden. Nu hij geslaagd was voor zijn test, 
kon hij ervoor zorgen dat ook zij in leven bleven. Zijn 
moeder, koningin Sylviana Attholred, zou willen dat hij 
die verantwoordelijkheid alsnog op zich nam. Hij had 
geen andere keuze meer. Kapitein op een ruimteschip 
van de Berinese Ruimte Macht was hij geworden omdat 
hij voor zijn test bij Mage op Berinyi was gezakt. Hij had 
er een enorme prijs voor betaald: hij mocht zijn 
vuurmagie niet langer gebruiken. Maar nu hij op 
Laskoro voor diezelfde test toch nog geslaagd was, met 
de hulp van de Wan uit Biarrastad, had hij het gebruik 
over zijn geboorterecht terug. Vuurmagiër van de familie 
Attholred. Hij moest nu wel weer de leider in de tempel 
van Adelheid en Mage worden.  

Als hij echter Laskoro verliet, had dat een vervelende 
consequentie. Hij zou Irene achter moeten laten en dat 
wilde hij pertinent niet. Telkens als hij aan de 
Laskoriaanse prinses dacht, voelde hij een warm ver-
langen om met haar samen te zijn. Na alles wat hij met 
Irene had meegemaakt in Alhenapolys was er een spe-
ciale band tussen hen gegroeid. Zijn gevoelens voor Irene 
gingen veel verder dan een goede vriendschap. Hij wilde 
voor de rest van zijn leven bij haar zijn. Zij was degene 
die zijn leven gered had in de ruimtestad, degene die dit 
nieuwe leven mogelijk had gemaakt. 
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Hij hield van haar en Irene had zelf ook te kennen ge-
geven dat ze verliefd was op hem. Als hij alleen naar 
Berinyi moest, zouden ze weer van elkaar gescheiden 
worden. Dat mocht niet gebeuren. Hij wilde niet door-
gaan zonder haar. 

 

Daniël was tevreden met hoe het kaarsenplateau voor 
de voeten van het godsbeeld eruitzag. Hij had de kaar-
sen aangevuld en het overtollige kaarsvet opgeruimd. 
De meeste tempelgangers waren voor het avondeten 
al naar huis gegaan. Zijn werk voor vandaag zat erop. 
Hij nam afscheid van Rick en Ray en wandelde langs 
het metrostation van de Korteweg naar het paleis van 
koning Jima Revaldesh-Morane. Daar was hij nog 
steeds te gast. Zodra hij in de gang kwam, zag hij de 
zes jaar jongere broer van Irene lopen. Hij riep hem na. 
‘Goedemiddag, Picre, weet jij waar ik Irene kan 
vinden?’  

De blonde jongen draaide zich om en wees in de 
richting van de trap. ‘Ze zit in haar torenkamer.’  

‘Dank je, dan ga ik daarheen.’ Zonder eerst de rest 
van de familie te begroeten, schoot hij de trappen op, 
klopte op haar kamerdeur en opende hem.  

Irene zat achter haar laptop te werken aan haar bu-
reau. Zodra ze hem zag, stond ze op om hem de ge-
bruikelijke knuffel te geven.  

In plaats van zijn armen om haar heen te slaan, 
stapte hij iets achteruit. Even overdacht hij weer hoe 
hij het aan zou pakken, maar eigenlijk wist hij dat al. 
In zijn hoofd had hij het al zo vaak voor zich gezien, 
dit was gewoon de beste manier.  

Hij knielde voor haar op de grond. Zijn blik gleed 
langs haar lichaam omhoog totdat hij bij haar rechter-
hand uitkwam. Die pakte hij vast en hij keek vragend 
naar haar op. ‘Irene, wil je met me trouwen?’  

Ze reageerde verrast op zijn onderdanige houding, 
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maar toen ze eenmaal doorkreeg waarvoor dat was, 
glimlachte ze hem hartverwarmend toe. ‘Ja, Daniël, ik 
wil graag met je trouwen. Je weet dat ik veel van je 
hou.’  

Een gevoel van triomf spoelde over hem heen. 
Alsnog trok hij haar tegen zich aan voor de uitgestelde 
knuffel en gaf hij haar een kus. ‘Daar ben ik ontzettend 
blij om.’  

In Irenes lach klonk een ondeugende ondertoon 
door. ‘Denk je eens in wat het teweegbrengt als ik als 
Laskoriaanse prinses met een Berinese prins trouw. 
Als anderen ons voorbeeld volgen, kan dit de uitwis-
seling tussen onze volken versnellen. Dan komen de 
emigraties sneller op gang en zal het evenwicht in de 
bevolking eerder terugkeren.’  

Daniël dacht direct weer aan de oneerlijke verde-ling 
van mannen en vrouwen in hun koninkrijken. Hij kon 
haar enthousiasme goed begrijpen, maar stond er toch 
wat cynischer tegenover. ‘Voor het behalen van dat 
evenwicht is volgens mij een evolutie nodig, dat kost veel 
meer tijd. Ik ben het met je eens dat ons hu-welijk een 
positieve impuls kan geven aan het uitwis-
selingsprogramma, maar je begrijpt toch hopelijk wel dat 
ik je ten huwelijk vraag omdat ik van je houd? Ik doe het 
niet vanwege politieke redenen.’  

Irene schaterlachte. ‘Dat begrijp ik heel goed, Dani-
ël. Ik hoop dat jij doorhebt dat als je mij als vrouw wilt 
hebben, je zulke vreemde gedachtesprongen van mij 
vaker mee zult maken.’  

‘Dat is een van de charmes die jou zo aantrekkelijk 
maakt.’ 

‘Fijn, dan zijn we het daarover eens.’  
Ze gingen in de fauteuils bij de lage salontafel zitten 

en bespraken hoe ze de huwelijksplechtigheid vorm 
wilden geven. 
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Al snel begonnen de voorbereidingen, waarbij natuur-
lijk allereerst hun families het heuglijke nieuws te ho-
ren kregen. De familie van Irene reageerde enthousi-
ast, ze hadden wel gezien wat er tussen hen gaande 
was. Toch waren er ook bezwaren. Die hadden voor-
namelijk te maken met de omstandigheid dat ze op 
Berinyi zouden wonen. De Laskorianen wilden Irene 
ook na hun huwelijk af en toe op hun planeet terug-
zien. Daniël begreep het wel, om de afstand tussen de 
twee koninkrijken te overbruggen moesten ze telkens 
twee volle weken door de ruimte reizen. ‘Het moet in 
de toekomst mogelijk zijn om dan weer hier en dan 
weer daar te wonen,’ zei hij, hoewel hij dat voorlopig 
nog niet zag gebeuren vanwege zijn werk in de tem-
pel. 

 

Omdat de Laskorianen hem zijn leven teruggegeven 
hadden, vond Daniël dat het huwelijk met Irene op 
Laskoro plaats moest vinden. Hij sprak met zijn ou-
ders af dat ze naar Biarrastad zouden komen om de 
plechtigheid bij te wonen. Ze konden er over twee we-
ken zijn.  

Irene vond het spannend, ze had zijn ouders nog 
nooit ontmoet, maar toen de kennismaking daar was 
konden ze het gelukkig goed met elkaar vinden. Ze 
was echter wel bezorgd of Lucian Ming de belofte om 
hun huwelijk in te zegenen nog wel na zou komen. Hij 
had zijn broers tijdens de afgelopen oorlog verloren en 
liet zich na de komst van Daniëls ouders niet meer zien 
in het paleis. Omdat hij de leider was van de tempel 
van Biarrastad en de beste vriend van de koning, 
wilden Daniël en Irene graag dat Lucian Ming degene 
was die het huwelijk zou voltrekken. Hij was boven-
dien degene die Daniël samen met zijn zonen 
geholpen had om de priestertest te halen.  

Gelukkig kon Jima ervoor zorgen dat zijn beste 
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vriend zich over zijn bedenkingen heen zette. 
Drie weken nadat Daniël het aanzoek had gedaan 

vond de voltrekking van hun huwelijk plaats in de 
troonzaal van het paleis, op de plek waar het beeld van 
de Gouden Draak als de belangrijkste god van Laskoro 
een prominente plek innam. Onwillekeurig dacht 
Daniël eraan dat zo’n groot kunstwerk in zijn moeders 
troonzaal ook wel goed zou staan. Alleen was de 
belangrijkste godin van Berinyi natuurlijk de Zwarte 
Draak.  

Zijn moeder lachte hem bemoedigend toe, keek be-
wonderend naar het beeld en nam vervolgens naast zijn 
vader plaats op de voor hen gereserveerde stoelen.  

Irene kwam samen met haar vader de troonzaal in. 
Ze was een schitterende bruid. Haar prachtige jurk 
kwam uit hetzelfde modehuis als waar hij zijn kos-
tuum aan had laten meten. Haar rode haren waren 
netjes gekapt, haar groene ogen straalden, de bruine 
puntjes in haar irissen glommen en de sproeten op 
haar wangen piepten ondeugend door het laagje ma-
ke-up heen dat ze eigenlijk verbergen moest. Daniël 
vond die sproeten juist zo leuk, voor hem hoefde ze 
die niet te camoufleren.  

Lucian stond voor in de zaal, achter de microfoon. 
Zijn vrouw, Kamilia Morane, de lerares die Irene ge-
leerd had hoe ze haar geestmagie moest gebruiken, 
stond naast hem. Zij zorgde voor het boek waar de ge-
tuigen hun handtekeningen in zouden zetten.  

De spanning liep bij Daniël op toen Lucian hen als 
bruidspaar aansprak op de verantwoordelijkheid die 
een huwelijk met zich meebracht. De verbinding 
tussen man en vrouw bestond niet alleen wanneer 
alles zorgeloos en goed ging. Juist in moeilijke tijden 
moesten ze voor elkaar blijven zorgen. De blik van de 
zielmagiër drong diep in zijn geest door, alsof Lucian 
wilde peilen of Daniël Irene echt waardig was. Maar 
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hij wist zeker dat hij dit huwelijk wilde, met alles wat 
erbij zou komen.  

Bij het afleggen van de huwelijkseed gaf Kamilia 
aan dat het bruidspaar moest gaan staan. Daniël stond 
op van zijn stoel en pakte Irenes hand vast.  

Haar ogen glommen toen ze elkaar aankeken. Ze 
kneep zachtjes in zijn hand.  

Op het moment dat Lucian hem de vraag stelde of 
hij Irene als vrouw wilde, hoorde hij Saran, de jongste 
zoon van Lucian, en Picre smoezen over de vermen-
ging van hun magie en wat daarvan komen zou. Dat 
leidde hem toch wat af.  

Irene draaide zich naar haar broer om en siste. ‘Sst, 
jullie.’  

Daniël herpakte zich en gaf antwoord op de vraag. 
‘Ja, ik wil.’  

Irene ontving een bemoedigend knikje van Kami-
lia, voordat ze Lucian met ‘ja’ antwoordde op de vraag 
of ze hem wilde als haar man.  

Het was tijd voor de ringen. De hitte steeg naar 
Daniëls hoofd en hij kreeg het benauwd toen hij de 
trouwring niet kon vinden. Hij wist toch zeker dat hij 
hem meegenomen had? Al gauw kwam hij erachter 
dat hij de ring niet in de linker- maar rechterzak van 
zijn colbert had gestopt. Het duurde daardoor alle-
maal net wat langer voordat hij het sieraad aan Irenes 
vinger kon schuiven.  

Glimlachend deed zij hem zijn trouwring om en 
legde haar armen om zijn hals. Hij drukte een stevige, 
warme kus op haar mond en genoot van de opwin-
ding om nu getrouwd te zijn.  

Vanuit de zaal was gegrinnik te horen geweest toen 
hij op zoek was naar de ring. Nadat het ritueel met de 
ringen echter eenmaal achter de rug was en Lucian 
had verklaard dat ze voortaan als man en vrouw door 
het leven gingen, klonk er gejuich op. 
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Nu kwamen de getuigen aan de beurt en werden 
hun handtekeningen in het boek gezet. Voor Irene ge-
tuigden haar ouders, Jima en Armeta. Daniëls ouders, 
Sylviana en Sadrach, zetten hun handtekening voor 
hem. Hij haalde opgelucht adem zodra Kamilia het 
boek dichtsloeg. 

 

Na het officiële gedeelte in de troonzaal, werd de re-
ceptie in de danszaal van het paleis gehouden. Ze ont-
vingen samen de felicitaties van vele genodigden.  

Daniël maakte kennis met Stef Iex, de ambassa-
deur van Swanase. Het was dat hij Torrun al kende, 
anders was zijn mond vast en zeker opengevallen bij 
het zien van een menselijke zwaan. Luky Mata, de 
Laskoriaanse ambassadeur op Berinyi, kende hij al. Ze 
was even terug op haar eigen planeet, maar zou bin-
nenkort weer naar Berinyi gaan. Er kwamen nog veel 
meer gasten langs, van wie hij de namen probeerde te 
onthouden. Dat lukte niet goed, behalve bij die ene 
vrouw: Constantia van de Conservatieve Partij Radi-
calen. Zij was de leider van een van de politieke par-
tijen van Laskoro. Deze dame reageerde op een wel 
heel vreemde manier. Het leek er veel op dat ze hem 
aanbad. Ze boog overdreven en volgde hem constant 
met een onderdanige blik die hem op den duur begon 
te irriteren.  

Gelukkig trok Irene hem mee de dansvloer op, 
waar ze als bruidspaar het bal openden. Irene lachte 
om zijn verbouwereerde gezichtsuitdrukking. 
‘Constantia is nogal gecharmeerd van magie. Haar 
partij vindt dat de magische dynastieën van vroeger 
de macht weer terug moeten krijgen. Ze vindt het 
geweldig dat ik met een vuurmagiër ben getrouwd.’  

Daniël vond het een onnozel standpunt. ‘Ze is ze-
ker vergeten dat bij macht een enorme verantwoorde-
lijkheid hoort. Zo gemakkelijk is het niet om een volk 
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te leiden.’ 
‘O, Daniël, ik zou je wel willen kussen!’  
Hij grinnikte zachtjes. ‘Wat let je? Dat mag gerust, 

je bent nu mijn vrouw.’  
Ze deden de kus uit de troonzaal nog eens dunne-

tjes over, totdat Irenes vader hun aandacht opeiste. 
‘Komen jullie even met mij mee?’  

Daniël gaf Irene een hand en samen liepen ze achter 
Jima aan. Hij bracht hen naar een hoek van de dans-
zaal waar verschillende leiders van politieke partijen, 
ambassadeurs van bevriende planeten en hun familie 
en vrienden verzameld waren.  

‘We willen jullie iets vragen,’ zei Franck Gettfer-
drey, een van de beste vrienden van Jima. ‘Namens 
iedereen die hier staat...’ Franck stopte met spreken, 
streek een lange lok achter zijn oor en wees de kring 
rond waarin ook zijn ouders stonden.  
Daniël wachtte gespannen af. ‘Ja, wat is de vraag?’ Jima 
nam hoofdschuddend het woord van Franck over. ‘We 
willen dat de samenwerking tussen Laskoro en Berinyi 
in de toekomst steeds beter zal verlopen. De eerste 
hobbels zijn genomen, het uitwisselingsprogramma is 
van start gegaan. Voor de toekomst hebben we echter 
mensen zoals jullie nodig om de samenwerking tussen 
beide koninkrijken in goede banen te blijven leiden. Jullie 

huwelijk heeft een belangrijke symboolfunctie.’  
Irene fronste. ‘Daar had ik het met Daniël ook al 

over, maar wat wilt u nu precies vragen, vader?’  
‘Ze willen jullie vragen om ambassadeurs voor de 

samenwerking tussen Laskoro en Berinyi te zijn,’ zei 
Saran. ‘Ze hebben leiders nodig die de volkeren ver-
binden.’  
‘Saran!’ riep Kamilia. ‘Laat de koning uitspreken.’ 
Jima wuifde de bezwaren van zijn nicht weg. ‘Hij heeft 
helemaal gelijk, Kamilia. Je kunt het hem niet 
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kwalijk nemen dat ik zo aarzel. Saran had het natuur-
lijk allang uit mijn gedachten opgevangen.’  

Lucian gaf zijn zoon een vriendschappelijke por te-
gen zijn schouder. ‘Deugniet!’ 

Daniël dacht na over zijn antwoord. 
Irene fluisterde in zijn oor: ‘Zeg jij het maar.’  
Hij liet zijn blik langs het gezelschap glijden. ‘We zijn 

in de ruimtestad al bezig geweest met het zoeken naar 
steun van andere volkeren. Irene en ik willen in de 
toekomst voor Laskoro en Berinyi zetels proberen te 
krijgen in de Galactische Vereniging van Planeten. Daar 
worden belangrijke beslissingen genomen die ons deel 
van het universum aangaan. Het is van belang om meer 
bevriende volkeren te ontmoeten in ons deel van het 
heelal. Samen met hen staan we sterker tegenover onze 
oude vijanden. Daarom hebben we de afgevaardigde van 
Swanase en die van Terra102 gevraagd om een goed 
woordje voor ons te doen. Ik wil zelf nog contact 
opnemen met de koning van Calliope, hij heeft Berinyi in 
het verleden goed geholpen. Als dat lukt, hebben we nog 
maar één andere stem nodig om plaats te kunnen nemen 
in het grote overlegorgaan.’  

‘Je kunt misschien de Duvornochianen vragen,’ 
suggereerde Stef Iex.  

‘Ja, precies,’ zei Irene. ‘Daar dachten wij ook al aan. 
Maar behalve dat we in Alhenapolys mee moeten kun-
nen stemmen, willen Daniël en ik ons ook graag inzet-ten 
voor de samenwerking tussen Laskoro en Berinyi zelf. 
We zullen ons best doen om goede ambassadeurs te zijn 
voor onze beide volkeren.’  

‘Maar dan moet je wel steeds heen en weer reizen,’ 
zei Armeta.  

Irene knikte. ‘Ja, moeder. Daniël heeft de beschik-
king over een ruimtekruiser. Hij is kapitein bij de Be-
rinese Ruimte Macht, al is hij nu ook priester. Ik ben 
luitenant bij de Laskoriaanse Ruimte Macht en afge- 
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studeerd in Interplanetair Recht. We zijn nieuwsgierig 
genoeg om alle ontwikkelingen wat betreft onze In-
terplanetaire Relaties op de voet te willen volgen. Het 
komt heus wel goed.’  
‘Machtig!’ Rick en Ray reageerden precies op het-
zelfde moment. Rick liet erop volgen: ‘Wij zouden ook 
best een reisje naar Berinyi willen maken.’ ‘Als je dat 
maar laat,’ mopperde Lucian.  

Sylviana en Sadrach liepen wijselijk een eindje bij 
hem vandaan.  

Kamilia trok haar man aan zijn arm naar het mid-
den van de zaal, waar ze verder gingen met dansen.  

Daniël zag het met tegenstrijdige gevoelens aan. De 
wrok tegen mijn volk is bij hem nog steeds niet verdwenen.  

‘Nou, dat is dan geregeld,’ zei Franck. ‘Jullie zijn 
hierbij onze ambassadeurs.’  

‘Maar we hebben toch al ambassadeurs?’ vroeg Pi-
cre.  

‘Die mogen blijven,’ zei Jima. ‘Daniël en Irene zijn 
een prins en een prinses van ons eigen volk, dit ligt net 
even anders dan bij andere ambassadeurs. Ze hebben 
een speciale taak.’  

Irene glimlachte. ‘Hoe we daar precies invulling 
aan moeten geven, zoeken we nog verder uit.’  

‘Mijn idee,’ zei Daniël. ‘Vooralsnog volgen we ge-

woon de ontwikkelingen zoals die zich aandienen.’ 
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