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“Het hart van een held is als een ster:
het straalt een innerlijk licht uit
dat zelfs het donkerste duister
nooit zal kunnen doven.
En drie schitterende sterren waren
sinds kort verschenen
aan de wijde hemel boven Fantasia:
van Alquin, van Alena en van Zordan.
Drie jonge elfen
die er met hun trouw en moed in geslaagd waren
de Nachtmerrie in een Droom te veranderen.
Drie nieuwe Ridders van de Zilveren Roos,
met een edele, dappere inborst,
die een stralende bladzijde schreven
in de geschiedenis van de volkeren
waarover de Feeënkoningin heerst.
Maar zoals bekend waart het Duister overal rond
als een dunne nevel.
Het konkelt in de schaduwen.
Het sist in de wind en het weeft zijn web
als een spin …”
Tovenaar Fabulus, Ridders van Fantasia,
Inleiding tot Boek Twee.
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it is een verhaal uit lang vervlogen tijden, over
oude geheimen die uit de nevelen van een ver
gelegen rijk opdoken toen Alquin, een jonge
Ridder van de Zilveren Roos, besloot de waarheid te
achterhalen over zijn verleden. Een verleden vol raad
selen en mysteries.
Rechtvaardigheid.
Moed.
Hoop.
Die drie woorden echoden altijd al door Alquins
hoofd. Hij wist heel goed dat de kracht van een zwaard
niets voorstelde als het niet werd gestuurd door een
edele geest en een goed hart.
Tegen het eind van zijn opleiding aan de Ridderaca
demie had Alquin samen met Alena, een Bosnimf, en
met Zordan, een Zwerfelf, een gedenkwaardige daad
verricht: hij had het eeuwenoude Rijk van de Dromers
gered van degenen die dat magische rijk wilden onder
11
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werpen aan het donkerste Kwaad. Daarmee hadden ze
alle drie bewezen dat ze tot alles bereid waren om Fan
tasia te verlossen van de duisternis.
Het was hun eerste echte missie geweest, een missie vol
gevaren tegen een onbekende vijand die zich verschool
achter een bronzen masker. Alquin, Alena en Zordan
hadden hem weten te verslaan, maar belangrijker nog, ze
hadden hun eigen twijfels en angsten weten te trotseren
en de hoop levend gehouden.
En tijdens dat avontuur waren ze dikke vrienden
geworden.
Maar er sluimerde een nieuwe dreiging, als gloeiende
vonken onder de as. Want het Kwaad is hardnekkig, en
het legt zich nooit ergens bij neer.
In het noorden, bij de Tijdloze Bergen, schuilde een
vreselijk gevaar dat elk moment in heel Fantasia kon
opdoemen als een verslindend vuur.
In een ver rijk, ingesloten tussen de Afgrond van de
Zonsondergang en de Dageraadzee, onder een dikke
laag grijze, stoffige aarde, bestond een Onderaardse
Stad waarvan slechts weinigen het bestaan kenden. Daar
waren duizenden slaven dag en nacht aan het graven.
Zonder rust. Zonder hoop.
Ze zochten iets … maar wat?
12
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Een voorwerp van duizenden jaren oud, dat was
gesmeed als een krachtig vredesinstrument, maar tege
lijkertijd een dreigende schaduw over het rijk van
koningin Florina zou kunnen werpen als het in verkeer
de handen viel.
Ze zochten een wapen: het Kristallen Zwaard.
Het wordt tijd dat dit oude verhaal vol mysteries
eindelijk eens wordt opgeschreven. Je hoort te weten
wat er werkelijk gebeurd is.
Daarom zal ik je vertellen over het Rijk van de Eeuwige
Nacht. Niet overhaast, want de duisterste geheimen
moeten altijd een voor een onthuld worden …
Luister maar …

13
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e duisternis hield alles in een verstikkende
greep. Het Maanfort stak majestueus af tegen
de nachtelijke hemel, als een groot blok zwart
kristal; daarbinnen was zelfs geen fakkel om de stenen
gangen en zalen te verlichten. De nacht was donker,
maar niet stil: overal klonk geschreeuw en kabaal, en
daar tussendoor het gekletter van zwaarden.
De jonge nimf bleef abrupt staan. Ze luisterde een
paar tellen om erachter te komen hoe dichtbij haar
achtervolgers waren, en verstopte zich toen gauw achter
een standbeeld. Haar pikzwarte ogen glinsterden in het
donker. Haar hart bonsde en ze hapte naar adem. Met
één hand klemde ze het bundeltje dat ze onder haar
bontmantel bij zich droeg nog steviger tegen zich aan.
‘Laat ze alsjeblieft niet deze kant op komen …’
mompelde ze in zichzelf. ‘Laat ze ons niet vinden. Niet
nu …’
Er klonken denderende voetstappen boven haar, in
15
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andere kamers, door andere gangen. De aanvallers waren
door het hele Maanfort op zoek naar de vluchtelingen.
En ze waren vooral op zoek naar haar geliefde koningin.
De nimf kreeg een steek in haar hart: alle mooie, goede
en rechtvaardige dingen die de koningin voor haar volk
had gedaan dreigden voorgoed te worden uitgewist.
Ze huiverde, maar ze dwong zichzelf om sterk te
blijven: ze mocht zich niet laten betrappen. Ze gluurde
naar het bundeltje in haar armen en klemde het weer
liefdevol vast; tussen de vouwen van de deken was het
slapende gezichtje van een baby te zien, die nu heel
even opkeek en haar aanstaarde. ‘Slaap maar, kleintje’,
suste de nimf. ‘Wees niet bang,
ik ben bij je.’
Ze keek snel om zich
heen, glipte uit haar
verstopplaats en rende
weer verder. Ze sloeg
een zijgang in waar het
nog donkerder was.
Haar voetstappen
klonken licht, als het
getik van de regen
tegen de ramen van
16
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het fort. Ze sloeg rechtsaf en daarna linksaf, tot ze
voor een trap stond die omlaag leidde naar de donkere
onderaardse gewelven van het fort.
Nog even doorzetten, sprak ze zichzelf fluisterend
moed in, en ze paste goed op dat ze niet struikelde. Nu
zou het niet lang meer duren …
Het geschreeuw verstomde.
De zwaarden kletterden niet meer.
De nimf was alleen achtergebleven.
Ze bleef pas staan toen ze in een grote ruimte was
aanbeland met een zwarte stenen vloer, die glom als een
spiegel. Aan weerszijden van kleine nissen in de wanden
stonden indrukwekkende draakvormige zuilen van
obsidiaan. De ruimte was leeg, afgezien van een aantal
vuurschalen waar een zwak gouden schijnsel vanaf
kwam.
Achter in de zaal bevond zich een oude stenen deur.
De nimf keek verward om zich heen. ‘Is … is er ie
mand?’ fluisterde ze met trillende stem. Toen herhaalde
ze iets harder: ‘Is er iemand?’
‘Mistral, hier ben ik …’
Ze draaide zich met een schok om en zag een kleine,
manke figuur uit een donkere nis naar voren stappen.
De gestalte was gehuld in een witte cape waaronder
17
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grijze plukken haar zichtbaar waren.
‘Petra?’ fluisterde Mistral, en ze keek nog eens goed.
‘Ben jij het?’
‘Ja, ik ben het …’
De twee vriendinnen omhelsden elkaar.
‘O, Petra!’ riep Mistral, en ze zuchtte van opluchting.
‘Ik dacht dat ze je gevangen hadden genomen. Ik ben zo
ongerust geweest. Ik was bang dat je niet zou komen …’
‘Er is geen tijd voor uitleg, Mistral’, antwoordde
de ander opgewonden. ‘Vlug, we moeten gaan! We
kunnen niet langer wachten. De Stenen Poort is onze
enige uitweg!’
Bij het horen van die woorden betrok het gezicht van
de nimf. ‘Nee, wacht. Ik kan niet meekomen …’
Haar vriendin keek haar met grote ogen aan. ‘Hoe
bedoel je? We moeten vluchten voordat het te laat is!
Waarom zou je hier willen blijven?’
De nimf schudde resoluut haar hoofd. Ze knoopte
haar mantel los en legde haar baby trillend in de armen
van haar vriendin. ‘Ik ga niet mee, Petra. Neem hem
mee en zorg goed voor hem’, mompelde ze droevig.
‘Ik kan niet met jullie mee: ik heb een eed gezworen
en daar moet ik me aan houden. Maar jullie moeten zo
ver mogelijk hiervandaan vluchten …’
18
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‘Waar moeten we dan zonder jou naartoe, Mistral?’
vroeg Petra ongelovig, terwijl ze het kleintje tegen zich
aan klemde.
‘Breng hem naar zijn vader’, antwoordde Mistral. ‘Die
woont in het Sterrenrijk. Hij weet wel wat hem te doen
staat. En neem deze ook mee …’ Ze haalde een oud,
verkreukeld stuk perkament tevoorschijn uit haar man
tel. ‘Het is een landkaart die je de weg zal wijzen door
die wirwar van gangen onder het Maanfort.’
‘Ik kan jou toch niet achterlaten … ik wil niet …’
Ineens laaide het gevecht weer op, en niet heel ver
weg: rauwe kreten, kletterende zwaarden, roepende
stemmen.
Honderden voetstappen weerklonken dreunend door
de onderaardse gangen, en het leek of ze allemaal in de
richting van de zaal met de Stenen Poort gingen.
‘We hebben geen seconde te verliezen!’ besefte
Mistral. ‘Ga gauw! Ren! En kijk niet om!’
Het geschreeuw van de vijand overstemde haar laat
ste waarschuwing. Heel even nog bleef Mistral staan
kijken hoe Petra wegvluchtte met het bundeltje in haar
armen.
Zodra haar vriendin uit het zicht verdwenen was,
sloot de nimf haar ogen, legde haar handen op haar
19
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borst en mompelde: ‘Vlucht, kleintje van me. Zorg dat
jij in elk geval veilig zult zijn …’
Het volgende moment viel de duisternis over het
Maanfort. In de stilte die volgde, hoorde ze alleen nog
haar bonzende hart.

Achttien lange jaren waren er sinds die dag verstreken.

20
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Terug naar huis
‘

k

ijk, Goudoog!’ riep Alquin opgetogen. Hij
wees zijn draak het landschap aan dat tussen de
wolken door onder hen te zien was. ‘We zijn er
bijna, zie je dat? We zijn weer thuis!’
Zijn zwarte haar wapperde in de wind, zijn donkere
ogen glinsterden in het licht van de opkomende zon, en
de jonge ridder straalde over zijn hele gezicht.
Zeven lange, eindeloze jaren: zo veel tijd was er
verstreken sinds hij zijn geboortegrond had verlaten.
Het Sterrenrijk strekte zich onder hem uit als het
mooiste schouwspel dat hij zich kon voorstellen. Het
was nog precies zoals in zijn herinnering.
Alquins hart begon sneller te slaan. ‘We zijn thuis,
eindelijk …’
Goudoog liet een lange fluittoon horen. Ook hij was
opgelucht. Hij voelde de blijdschap van zijn ridder, en
de streling van de warme zomerwind bezorgde hem
een heerlijk gevoel van vrijheid. Hij spreidde zijn grote
23
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vleugels nog verder uit en scheerde sierlijk door de
lucht.
‘Kijk!’ riep Alquin weer, terwijl hij de hals van zijn
blauwe draak aaide. ‘Dat is de Vallei van de Vallende
Sterren, zie je het, Goudoog? En daarginds is de
Taveerne van de Drie Manen … Niet te geloven! Het is
allemaal nog precies zoals vroeger; er is in zeven jaar tijd
niets veranderd!’
De elf hield zijn hand boven zijn ogen tegen het felle
zonlicht en tuurde naar beneden. In de verte schoof het
gouden licht van de dageraad over kasteel Aureastella,
dat statig afstak tegen de hoge, donkere toppen van
het Zilveren Sikkel-gebergte. Het kasteel was een en
al sierlijke torens en gekleurde ramen, omzoomd door
geurende bloementuinen die steeds duidelijker in zicht
kwamen aan de horizon.
Als kleine jongen was Alquin vaak met zijn vader naar
het hof geweest, en elke keer was hij verbluft door de
rijkdom en pracht van die magische plek. Zijn vader
was een vakkundige smid die al jaren vol passie en
toewijding fijn bewerkte wapens, helmen en harnassen
smeedde. Zijn werk werd zo gewaardeerd dat hij al voor
de geboorte van zijn zoontje was benoemd tot hofsmid.
Alquin schudde ontroerd zijn hoofd toen hij terug
24

GS_ridders_dl2_008-352.indd 24

16-01-14 16:36

dacht aan de tijd dat hij als elfjarig jochie bewonderend
naar de harnassen van zijn vader keek, alsof het juwelen
waren, en droomde van een toekomst als ridder.
Die tijd leek nu ontzettend ver weg, zo veel was er
inmiddels gebeurd. Ten eerste, hij kon het nog maar
nauwelijks geloven, was hij nu echt een ridder. Een
Ridder van de Zilveren Roos! Alquin dacht terug
aan zijn lange opleiding aan de Ridderacademie die
was opgericht door Saturno, de dappere elf die de
Heksenkoningin had verslagen, en die nu bij iedereen
bekend stond als generaal Dappart.
Daar had hij niet alleen geleerd met wapens om te
gaan, maar vooral ook om zijn eigen angsten te bestrijden
zoals je een vijand van vlees en bloed bestrijdt. Want
zoals Dappart altijd zei: een echte ridder moet niet alleen
25
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zijn moed tonen, maar die moed ook met wederzijds
vertrouwen en loyaliteit ten dienste stellen aan anderen.
Zo had Alquin samen met twee andere jonge
ridders, de Zwerfelf Zordan en de Bosnimf Alena,
zijn eerste grote missie ondernomen: hij had de wrede
Kadavor verslagen en gezorgd dat zijn zeerovers niet
verder konden oprukken. Hierdoor had het Dolende
Dromerseiland kunnen ontwaken uit de magische
slaap waarin het eeuwenlang gevangen had gezeten.
Uiteindelijk hadden hij en zijn vrienden als dank het
voorwerp gekregen waar elke ridder het meest naar
verlangt …
Alquin liet zijn hand langs zijn zij glijden, waar zijn
dierbare Lotsabel schitterde als een zonnestraal: dat
was het geschenk dat hij van de Droomster Somnia
had gekregen om hem te bedanken voor zijn moed en
toewijding. Het was gemaakt uit de brokstukken van
zijn eigen oude sabel, die zijn vader zeven jaar daarvoor
had gesmeed. Nu hing de Lotsabel aan zijn gordel, als
bewijs dat het allemaal echt gebeurd was.
De jongen deed zijn ogen even dicht en sloeg zijn
armen om de sterke hals van Goudoog. Wat zou zijn
vader van hem denken? Zou hij al over zijn missie
gehoord hebben? Hoe zou hij hem ontvangen?
26
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‘Ik heb maar een week de tijd om met papa door te
brengen’, verzuchtte hij.
Hij en zijn vrienden hadden namelijk niet meer dan
één week verlof gekregen. Zeven dagen rust om met
jullie dierbaren door te brengen. Dat hebben jullie wel
verdiend! Met die woorden had generaal Dappart af
scheid van hen genomen voordat de drie elk naar hun
eigen rijk waren vertrokken.
Bij die herinnering werd Alquin overvallen door een
vreemde mengeling van blijdschap en bezorgdheid.
Als een voorgevoel …

Goudoog scheerde over de groene vlakten van de Vallei
van de Vallende Sterren totdat er onder hem een klein
dorp omringd door akkers verscheen. De huizen stonden
dicht tegen elkaar aan, alsof ze elkaar warm moesten
houden tijdens de lange winternachten. Het waren
eenvoudige woningen van hout en gladde steen, met
puntdaken. Het dorp lag rondom een onverhard plein
tje met een fraaie marmeren waterput in het midden,
precies naast de Stronk van de Duizend Tongen. Hier
daagden de beroemdste verhalenvertellers van Fantasia
27
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elkaar jaarlijks uit met gezangen en verzen tijdens het
Midlentefeest.
Het was natuurlijk niets vergeleken bij de Ridder
burcht met zijn geplaveide pleinen vol mozaïeken
en spetterende fonteinen, maar Alquin koesterde de
herinnering aan zijn dorpje als een kostbare schat, en
nu hij het eindelijk terugzag, kreeg hij op slag een gevoel
van rust over zich.
‘Dat is het Dorp van de Huizen met Puntdaken!’ riep
hij, en hij wees Goudoog een plek waar hij kon landen.
‘We kunnen dalen, maatje!’
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Dat liet de blauwe draak zich geen twee keer zeggen.
Met een enthousiaste brul maakte hij een draai en zette
de landing in, waarna hij ondanks zijn enorme omvang
heel lichtjes de grond raakte en nauwelijks een zuchtje
stof deed opwaaien. Daarna vouwde hij zijn vleugels en
hielp Alquin met een kleine beweging van zijn rug af te
stappen.
Meteen kwamen de eerste nieuwsgierige bewoners
uit hun huizen: het kwam niet elke dag voor dat er een
blauwe draak midden in het dorp landde! En dan ook
nog met een ridder op zijn rug!
De bewoners van het dorpje waren zo verbaasd dat
de jongen onwillekeurig moest lachen. Behoedzaam
kwamen ze wat dichterbij, met een mengeling van verbijstering en argwaan. Ze wisten dat een Ridder van de
Zilveren Roos in Fantasia de taak had om vrede en recht
te beschermen. Maar afgezien van de zeldzame bezoekjes van Spica en Saturno waren ze niet gewend om ridders te zien, en ze wisten niet goed hoe ze met zulke
belangrijke personen om moesten gaan.
‘Jij … jij bent …’
Alquin draaide zich om en zag een jonge Sterrenelfin
met een beginnend lachje op haar vriendelijke gezicht
op hem af komen. Ze had lange blonde vlechten en
29
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saffierblauwe ogen. Ze staarde hem aarzelend aan, alsof
ze zijn gezicht wel herkende maar niet zeker wist of hij
het ook echt was.
‘Jij bent … Alquin!’ riep ze ten slotte.
De jonge ridder knikte vrolijk. Daarop verdrongen
ook de andere elfen zich ongelovig om hem heen.
‘Alquin? Echt waar?’
‘Ja, het is hem!’
‘Nu zie ik het!’
‘De zoon van Namur, de smid?’
‘Met een blauwe draak?’
‘Welkom thuis! Welkom thuis!’
Algauw was het een vrolijk geroezemoes op het plein
van het Dorp van de Huizen met Puntdaken. Iedereen
wilde de jongen de hand schudden, want ze hadden hem
al jaren niet meer gezien. Oude vrienden, kennissen,
bewoners die hem alleen van horen zeggen kenden …
Te midden van al die hartelijke omhelzingen stond
Alquin verlegen te lachen. Deze ontvangst ging al zijn
verwachtingen te boven.
‘Mijn jongen!’ klonk ineens een diepe stem. ‘Maak
plaats! Aan de kant! Ik wil hem zien!’
Twee sterke, gespierde armen klemden Alquin van
achteren vast.
30

GS_ridders_dl2_008-352.indd 30

16-01-14 16:36

terug naar huis

‘Papa!’ riep de jongen, toen hij eindelijk los was uit
die enorme omhelzing.
Namur lachte opgetogen en klemde hem vervolgens
nog steviger vast, alsof hij bang was dat hij er weer
vandoor zou gaan.
‘Laat me eens naar je kijken, jongen!’ zei Alquins
vader terwijl hij hem een eindje van zich af hield en hem
van top tot teen bekeek. Hij was echt groot geworden!
En hij zag er zo sterk en zelfverzekerd uit! ‘Wat ben je
gegroeid! Je bent een volwassen vent geworden! Maar
je blijft altijd mijn zoon Alquin …’
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De oudere Sterrenelf had licht, kort haar, een woeste
snor in dezelfde kleur en felblauwe ogen die zijn ronde
gezicht lieten stralen. Hij had rode wangen van de zon
en van het rennen, een flinke buik en benen zo stevig
als pilaren. Ja, dacht Alquin, hij zag er nog net zo uit als
altijd … alleen dan met een paar haren minder en een
paar kilo meer!
De jonge elf was dolgelukkig: in de zeven jaar die hij
ver weg van hier had doorgebracht, was hij altijd blijven
verlangen naar huis en naar zijn vader, ondanks al zijn
successen en overwinningen. Vandaag verdween voor
het eerst in lange tijd de somberheid uit zijn blik.
Toch ontbrak er nog één ding …

32
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