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Daenerys

H aar Dothraki-verkenners hadden haar al ingelicht, maar
Dany wilde het met eigen ogen zien. Ser Jorah Mormont
reed met haar een berkenbosje door en een steile zand-

stenen heuvel op. ‘Dit is dichtbij genoeg,’ waarschuwde hij haar
op de top.

Dany hield haar merrie in en keek over de velden naar de krijgs-
macht van Yunkai die haar de weg versperde. Witbaard had haar
de beste manier bijgebracht om de aantallen van de vijand te tel-
len. ‘Vijfduizend,’ zei ze na een ogenblik.

‘Zoiets dacht ik ook.’ Ser Jorah wees. ‘Daar op de flanken, dat
zijn huurlingen. Lanciers en bereden schutters, met zwaarden en
bijlen voor het man-tegen-mangevecht, beide zijden ongeveer vijf-
honderd man sterk. Ziet u die banieren?’

De harpij van Yunkai hield een zweep en een ijzeren halsband
in haar klauwen geklemd in plaats van een keten. Maar de huur-
lingen voerden hun eigen standaard, onder die van de stad die ze
dienden: rechts vier kraaien tussen gekruiste bliksemschichten,
links een gebroken zwaard. ‘De Yunkai zelf staan in het centrum,’
merkte Dany op. Van een afstand waren hun aanvoerders niet van
die van Astapor te onderscheiden: hoge, blinkende helmen en man-
tels met blikkerende schijfjes koper erop vastgenaaid. ‘Zijn dat sla-
vensoldaten die ze leiden?’

‘Grotendeels. Maar ze halen het niet bij de Onbezoedelden. Yun-
kai staat erom bekend dat ze bedslaven opleidt, geen krijgslieden.’

‘Wat denkt u? Kunnen we dit leger de baas?’
‘Met gemak,’ zei Jorah.
‘Maar niet zonder bloedvergieten.’ De bakstenen van Astapor

hadden ruimschoots genoeg bloed opgezogen, die dag dat de stad
was gevallen, al behoorde slechts weinig daarvan aan haar of de
haren toe. ‘We kunnen hier misschien een veldslag winnen, maar
dat is een te hoge prijs voor de inname van een stad.’

‘Dat risico is altijd aanwezig, khaleesi. Astapor was zelfgenoeg-
zaam en kwetsbaar. Yunkai is gewaarschuwd.’

Dany dacht na. Vergeleken met haar eigen aantallen leek de
krijgsmacht van de slavenhandelaars klein, maar de huurlingen wa-
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ren te paard. Ze had te lang temidden van de Dothraki gereden
om geen gepast ontzag te hebben voor wat bereden krijgslieden
met voetvolk konden aanrichten. De Onbezoedelden kunnen hun
stormloop wel weerstaan, maar mijn vrijgelatenen zullen worden
afgeslacht. ‘De slavenhandelaars willen praten,’ zei ze. ‘Zend hun
bericht dat ik hen vanavond in mijn tent te woord zal staan. En
nodig de kapiteins van de huurlingencompagnieën ook bij mij uit,
maar niet allemaal tegelijk. De Stormkraaien met het middaguur,
de Tweede Zonen twee uur later.’

‘Zoals u wenst,’ zei ser Jorah. ‘Maar als ze niet komen...’
‘Ze komen wel. Ze zullen nieuwsgierig zijn naar de draken, en

naar wat ik te zeggen heb, en de slimmeriken zullen het als een ge-
legenheid beschouwen om mijn kracht in te schatten.’ Ze wendde
haar zilveren merrie. ‘Ik zal hen in mijn paviljoen opwachten.’

De hemel was loodgrijs en de wind fris toen Dany naar haar
krijgsmacht terugreed. De diepe greppel die rond haar kamp werd
gegraven, was al half gereed, en de bossen waren vol Onbezoedel-
den die takken van berkenbomen hakten om daar scherpe staken
van te maken. De eunuchen konden niet in een onversterkt kamp
slapen, of dat beweerde Grijze Worm althans. Hij hield toezicht op
het werk. Dany hield even halt om met hem te spreken. ‘Yunkai
heeft haar lendenen omgord voor de strijd.’

‘Heel goed, uwe genade. Dezen hier dorsten naar bloed.’
Toen ze de Onbezoedelden had gelast, uit hun eigen gelederen

aanvoerders aan te wijzen, had een overweldigende meerderheid
Grijze Worm voor de hoogste rang gekozen. Dany had Ser Jorah
over hem aangesteld om hem tot bevelhebber op te leiden, en vol-
gens de verbannen ridder had de jonge eunuch zich tot dusverre
hard maar eerlijk betoond, een vlotte leerling met een nietsont-
ziende aandacht voor details.

‘De Wijze Meesters hebben een slavenleger verzameld voor een
treffen.’

‘Een slaaf in Yunkai leert alles over de zeven zuchten en zestien
posities van het genot, uwe genade. De Onbezoedelden leren alles
over de drie speren. Uw Grijze Worm hoopt dat aan u te bewij-
zen.’

Een van de eerste dingen die Dany na de val van Astapor had
gedaan, was de gewoonte afschaffen om de Onbezoedelden dage-
lijks een nieuwe slavennaam te geven. De meeste vrijgeborenen had-
den de naam weer aangenomen die ze bij hun geboorte hadden ge-
kregen, voor zover ze die nog wisten. Anderen hadden zich naar
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helden of goden genoemd, en soms naar wapens, edelstenen of zelfs
bloemen, met als gevolg dat de namen van sommige soldaten Da-
ny hoogst eigenaardig in de oren klonken. Grijze Worm was Grij-
ze Worm gebleven. Toen ze hem had gevraagd waarom had hij ge-
zegd: ‘Dat is een geluksnaam. De naam waarmee deze hier geboren
is, was vervloekt. Dat was de naam die hij droeg toen hij tot slaaf
werd gemaakt. Maar Grijze Worm is de naam die deze hier geloot
had op de dag dat Daenerys Stormgeboren hem vrijmaakte.’

‘Als het tot een treffen komt, laat Grijze Worm zich dan zowel
wijs als moedig betonen,’ zei Dany tegen hem. ‘Spaar elke slaaf die
vlucht of zijn wapens weggooit. Hoe minder doden er vallen, hoe
meer er na afloop over zijn om zich achter ons te scharen.’

‘Deze hier zal eraan denken.’
‘Dat weet ik. Meld je met het middaguur bij mijn tent. Ik wil

dat je samen met mijn andere aanvoerders aanwezig bent als ik
met de huurlingkapiteins onderhandel.’

Op het terrein dat de Onbezoedelden hadden afgepaald werden
de tenten in ordelijke rijen opgeslagen, en in het midden rees haar
gouden paviljoen hoog op. Dicht bij het hare lag een tweede kam-
pement, vijf keer zo groot, dat chaotisch uitwaaierde. Dit tweede
kamp had geen greppels, geen tenten, geen wachtposten en geen
lijnen voor de paarden. Wie een paard of een muilezel bezat sliep
ernaast, uit angst voor diefstal. Geiten, schapen en half verhon-
gerde honden liepen ongehinderd tussen horden vrouwen, kinde-
ren en oude mannen door. Dany had Astapor achtergelaten in de
handen van een raad van voormalige slaven, geleid door een ge-
nezer, een geleerde en een priester. Allemaal wijze lieden, dacht ze,
en rechtvaardig. Niettemin hadden tienduizenden er de voorkeur
aan gegeven haar naar Yunkai te volgen in plaats van in Astapor
te blijven. Ik heb hun de stad gegeven, en de meesten waren te bang
om haar aan te nemen.

De bonte schare vrijgelatenen was enorm, vergeleken bij haar
eigen troepen, maar ze waren haar eerder tot last dan tot voordeel.
Slechts een op de honderd had misschien een ezel, een kameel of
een os, de meesten droegen wapens uit een of ander geplunderd
slavenhandelaarsarsenaal, slechts een op de tien was sterk genoeg
om te vechten, en niemand was getraind. Toch kon Dany het niet
over haar hart verkrijgen hen in de steek te laten, zoals ser Jorah
en haar bloedruiters haar dringend aanrieden. Ik heb ze gezegd dat
ze vrij waren. Ik kan ze nu niet gaan vertellen dat het hun niet vrij-
staat zich achter mij te scharen. Ze staarde naar de rook die van
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hun kookvuren opsteeg en onderdrukte een zucht. Ze mocht dan
over de beste voetknechten ter wereld beschikken, ze beschikte te-
vens over de slechtste.

Arstan Witbaard stond voor de ingang van haar tent, terwijl
Sterke Belwas met gekruiste benen op het gras daarnaast een kom
vijgen zat te eten. Zolang ze op mars waren, rustte de taak om haar
te beschermen op hun schouders. Ze had Jhogo, Aggo en Rhaka-
ro behalve tot haar bloedruiters ook tot haar ko’s benoemd, en op
dit moment had ze hen harder nodig als aanvoerders van haar
Dothraki dan als lijfwachten. Haar khalasar was klein, niet veel
meer dan dertig krijgers te paard, voor het merendeel jongens zon-
der vlecht of kromgebogen oude mannen. Maar meer ruiterij be-
zat ze niet, en ze durfde niet zonder hen te gaan. De Onbezoedel-
den mochten dan de beste voetknechten ter wereld zijn, zoals ser
Jorah beweerde, ze had ook verkenners en voorrijders nodig.

‘Yunkai wil oorlog,’ zei Dany in het paviljoen tegen Witbaard.
Irri en Jhiqui hadden de grond met tapijten bedekt, terwijl Mis-
sandei een wierookstaafje aanstak om de muffe lucht te verdrijven.
Drogon en Rhaegal lagen op een paar kussens te slapen, om elkaar
heen gekruld, maar Viserion zat parmantig op de rand van haar
lege bad. ‘Missandei, welke taal spreken die Yunkai, Valyrisch?’

‘Ja, uwe genade,’ zei het kind. ‘Een ander dialect dan dat van
Astapor, maar voldoende verwant om verstaanbaar te zijn. De sla-
venhandelaars noemen zich de Wijze Meesters.’

‘Wijs?’ Dany ging met gekruiste benen op een kussen zitten en
Viserion spreidde zijn witgouden vleugels en fladderde naar haar
toe. ‘We zullen weleens zien hoe wijs ze zijn,’ zei ze en krabde de
draak op zijn geschubde kop, achter de horens.

Ser Jorah Mormont kwam een uur later terug, vergezeld door
drie kapiteins van de Stormkraaien. Ze hadden zwarte veren op
hun blinkende helmen en beweerden alle drie evenveel eer en ge-
zag te bezitten. Dany bestudeerde hen terwijl Irri en Jhiqui wijn in-
schonken. Prendahl na Ghezn was een gezette Ghiscari met een
breed gezicht en grijzend donker haar, Sallor de Kale had een kron-
kelend litteken op zijn bleke Qarthijnse wang en Daario Naharis
was zelfs voor een Tyroshi nog flamboyant. Zijn baard was in drie
punten geknipt en blauw geverfd, dezelfde kleur als zijn ogen en
de krullen die tot op zijn kraag vielen. Goudverf sierde de uitein-
den van zijn snor. Al zijn kleren hadden een gele tint, een schuim-
randje botergeel Myrisch kant gluurde uit zijn kraag en manchet-
ten, zijn wambuis was met koperen medaillons in de vorm van



15

madeliefjes bestikt en gouden krullen slingerden zich langs zijn laar-
zen omhoog tot zijn dijen. In een riem van vergulde ringetjes stak
een paar handschoenen van zacht geel suède, en zijn vingernagels
waren blauw gelakt.

Maar het was Prendahl na Ghezn die namens de huurlingen het
woord voerde. ‘U zou er goed aan doen met dat gepeupel ergens
anders heen te gaan,’ zei hij. ‘U hebt Astapor door verraad inge-
nomen, maar Yunkai zal niet zo makkelijk vallen.’

‘Vijfhonderd van jullie Stormkraaien tegen tienduizend Onbe-
zoedelden van mij,’ zei Dany. ‘Ik ben maar een jong meisje en heb
geen verstand van oorlog voeren, maar het lijkt mij dat jullie wei-
nig kans maken.’

‘De Stormkraaien staan niet alleen,’ zei Prendahl.
‘Stormkraaien staan helemaal niet. Die vluchten bij de eerste

donderslag. Misschien zouden jullie al op de vlucht moeten zijn.
Ik heb gehoord dat huurlingen berucht zijn om hun ontrouw. Wat
hebt u eraan, standvastig te blijven als de Tweede Zonen overlo-
pen?’

‘Dat doen ze niet,’ zei Prendahl stellig, niet onder de indruk. ‘En
als ze het wel doen maakt het niet uit. De Tweede Zonen zijn niets.
Wij strijden naast de onverzettelijke mannen van Yunkai.’

‘U vecht naast met speren bewapende schandknapen.’ Als ze
haar hoofd bewoog, tinkelden de tweelingbelletjes in haar vlecht
zacht. ‘Zodra de strijd ontbrandt, hoeft u niet meer om genade te
smeken. Maar als u nu onze kant kiest kunt u het goud dat de Yun-
kai u hebben betaald, houden en bovendien een gedeelte van de
buit opeisen. Later, als ik mijn koninkrijk heb veroverd, zult u nog
rijker worden beloond. Vecht voor de Wijze Meesters en uw loon
is de dood. Denkt u dat Yunkai haar poorten zal openen als mijn
Onbezoedelden u voor haar muren afslachten?’

‘Vrouw, je balkt als een ezel, en je zegt al even weinig.’
‘Vrouw?’ Ze giechelde. ‘Moet dat een belediging voorstellen? Als

ik jou voor een man hield, gaf ik je lik op stuk.’ Ze doorstond zijn
starende blik. ‘Ik ben Daenerys Stormgeboren van het huis Tar -
garyen, de Onverbrande, Moeder van Draken, Khaleesi van Dro-
go’s ruiters en koningin van de Zeven Koninkrijken van Westeros.’

‘Wat je bent,’ zei Prendahl na Ghezn, ‘is de hoer van een paar-
denheer. Als we je getemd hebben zal ik mijn hengst met je laten
paren.’

Sterke Belwas trok zijn arakh. ‘Sterke Belwas zal de kleine ko-
ningin zijn smerige tong geven, als ze wil.’
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‘Nee, Belwas. Ik heb deze mannen een vrijgeleide gegeven.’ Ze
glimlachte. ‘Zeg me, zijn de Stormkraaien slaven of vrijen?’

‘Wij zijn een broederschap van vrije mannen,’ verklaarde Sallor.
‘Goed.’ Dany stond op. ‘Ga dan, en vertel jullie broeders wat ik

heb gezegd. Sommigen willen misschien liever goud en glorie sma-
ken dan de dood. Morgen wil ik antwoord hebben.’

De kapiteins van de Stormkraaien stonden eensgezind op. ‘Ons
antwoord is nee,’ zei Prendahl na Ghezn. Zijn metgezellen volg-
den hem de tent uit... maar Daario Naharis keek voordat hij ver-
trok om en boog zijn hoofd in een beleefde afscheidsgroet.

Twee uur later arriveerde de aanvoerder van de Tweede Zonen,
alleen. Het bleek een boomlange Braavosi te zijn met lichtgroene
ogen en een borstelige roodgouden baard die bijna tot zijn riem
kwam. Zijn naam was Mero, maar hij noemde zich de Titanen-
bastaard.

Mero sloeg zijn wijn meteen achterover, veegde met de rug van
zijn hand zijn mond af en wierp Dany een schuine grijns toe. ‘Vol-
gens mij heb ik thuis in een bordeel je tweelingzus genaaid. Of was
je dat zelf?’

‘Vast niet. Zo’n geweldige man zou ik me ongetwijfeld nog her-
inneren.’

‘Dat is waar. Geen vrouw die ooit de Titanenbastaard vergeten
heeft.’ De Braavosi stak zijn beker naar Jhiqui uit. ‘Als je die kle-
ren nu eens uittrok en bij mij op schoot kwam zitten? Als je me
dan bevalt zorg ik misschien dat de Tweede Zonen jouw kant kie-
zen.’

‘Als jij zorgt dat de Tweede Zonen zich achter mij scharen zal
ik je misschien niet laten ontmannen.’

De grote kerel lachte. ‘Kleine meid, er is eens een vrouw geweest
die me met haar tanden probeerde te ontmannen. Die heeft nu geen
tanden meer, maar mijn zwaard is nog even lang en stevig als al-
tijd. Wil ik het te voorschijn halen, zodat je het kunt zien?’

‘Hoeft niet. Zodra mijn eunuchen het afgehakt hebben kan ik
het op mijn gemak bekijken.’ Dany nam een slok wijn. ‘Maar het
is waar dat ik maar een jong meisje ben en geen verstand van oor-
log voeren heb. Leg me eens uit hoe je met jouw vijfhonderd man
tienduizend Onbezoedelden wilt verslaan. Zo onschuldig als ik ben,
lijkt het me toch dat je weinig kans maakt.’

‘De Tweede Zonen hebben weleens een grotere overmacht ver-
slagen.’

‘De Tweede Zonen zijn weleens voor een grotere overmacht op
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de loop gegaan. Toen de Drieduizend bij Qohor standhielden. Of
wil je dat ontkennen?’

‘Dat was jaren en jaren geleden, voordat de Tweede Zonen door
de Titanenbastaard werden geleid.’

‘Dus ze hebben hun moed aan jou te danken?’ Dany wendde
zich tot ser Jorah. ‘Als de strijd ontbrandt, dood deze man dan als
eerste.’

De verbannen ridder glimlachte. ‘Met genoegen, uwe genade.’
‘Uiteraard,’ zei ze tegen Mero, ‘kun je er ook weer met je staart

tussen je benen vandoor gaan. Wij houden je niet tegen. Pak je
Yunkaise goud en ga.’

‘Als je ooit de Titaan van Braavos had gezien, dwaas kind, dan
zou je weten dat die geen staart heeft.’

‘Blijf dan, en vecht voor mij.’
‘Jij bent het wel waard om voor te vechten, dat is waar,’ zei de

Braavosi, ‘en als ik vrij was zou ik je graag mijn zwaard laten kus-
sen. Maar ik heb het geld van Yunkai aangenomen en een dure eed
gezworen.’

‘Geld kan worden teruggegeven,’ zei ze. ‘Ik betaal je net zoveel
en nog meer. Ik heb nog meer steden te veroveren, en een halve
wereld verderop wacht mij een heel koninkrijk. Word mijn trou-
we dienaar, en de Tweede Zonen zullen zich nooit meer hoeven
verhuren.’

De Braavosi plukte aan zijn dikke rode baard. ‘Net zoveel en
nog meer, en misschien nog een kusje erbij? Of meer dan een kus-
je? Voor zo’n geweldige man als ik?’

‘Misschien.’
‘Ik denk dat de smaak van je tong me wel zal bevallen.’
Ze kon voelen hoe kwaad ser Jorah was. Dat gepraat over kus-

sen zint mijn zwarte beer helemaal niet. ‘Denk vanavond na over
wat ik gezegd heb. Kan ik morgen je antwoord krijgen?’

‘Dat kan.’ De Titanenbastaard grijnsde. ‘Kan ik een flacon van
deze heerlijke wijn meekrijgen voor mijn kapiteins?’

‘Je kunt een heel vat krijgen. Het komt uit de kelders van de
Goede Meesters van Astapor, en ik heb er karren vol van.’

‘Geef me dan maar een kar. Ten teken van je hoogachting.’
‘Jij hebt flink dorst.’
‘Ik ben in alle opzichten flink. En ik heb veel broeders. De Ti-

tanenbastaard drinkt niet alleen, khaleesi.’
‘Die kar is voor jou, als je belooft op mijn gezondheid te drin-

ken.’



18

‘Akkoord!’ bulderde hij. ‘Dubbel en dwars. We zullen drie dron-
ken op je uitbrengen en je met zonsopgang antwoord geven.’

Maar toen Mero vertrokken was, zei Arstan Witbaard: ‘Die ke-
rel heeft een slechte reputatie, zelfs in Westeros. Laat u door zijn
optreden niet misleiden, uwe genade. Hij zal vanavond driemaal
op uw gezondheid drinken en u morgen verkrachten.’

‘Deze keer heeft de oude man gelijk,’ zei ser Jorah. ‘De krijgs-
bende van de Tweede Zonen bestaat al heel lang, en het ontbreekt
hun niet aan moed, maar onder Mero zijn ze bijna net zo slecht
geworden als de Dappere Gezellen. Die man is even gevaarlijk voor
zijn opdrachtgevers als voor zijn vijanden. Daarom is hij hier. Geen
enkele van de Vrijsteden wil hem nog inhuren.’

‘Het is mij niet om zijn reputatie maar om zijn vijfhonderd rui-
ters te doen. En de Stormkraaien, is daar enige hoop op?’

‘Nee,’ zei ser Jorah onomwonden. ‘Die Prendahl heeft Ghisca-
ri-bloed. Waarschijnlijk had hij verwanten in Astapor.’

‘Jammer. Nou ja, misschien hoeven we niet te vechten. Laten we
maar afwachten en horen wat de Yunkai te zeggen hebben.’

De gezanten uit Yunkai arriveerden toen de zon onderging, vijf-
tig man op schitterende zwarte paarden en één op een grote witte
kameel. Hun helm was twee keer zo hoog als hun hoofd om te
voorkomen dat de bizarre lussen, torens en figuren in het geoliede
haar daaronder, geplet werden. Hun linnen rokken en tunieken wa-
ren donkergeel geverfd en op hun mantels waren koperen schijfjes
genaaid.

De man op de witte kameel stelde zich voor als Grazdan mo
Eraz. Hij was mager en gehard, met dezelfde blikkerende glimlach
die Kraznys had gehad voordat Drogon zijn gezicht had verbrand.
Zijn haar was opgebonden tot de hoorn van een eenhoorn die van
zijn voorhoofd naar voren wees, en zijn tokar was afgezet met gou-
den franje van Myrische kant. ‘Het aloude, glorieuze Yunkai is de
koningin der steden,’ zei hij toen Dany hem welkom heette in haar
tent. ‘Onze muren zijn sterk, onze edelen trots en fel, en het volk
is onbevreesd. In ons stroomt het bloed van het Ghis van weleer,
een rijk dat al oud was toen Valyria nog een krijsende zuigeling
was. Het is wijs van u om hier nu te zitten en met ons te spreken.
Ons zult u niet licht veroveren.’

‘Goed. Mijn Onbezoedelden willen graag een potje vechten.’ Ze
keek naar Grijze Worm, die knikte.

Grazdan haalde uitvoerig zijn schouders op. ‘Als u bloed wilt
zien, laat het dan maar vloeien. Ik heb gehoord dat u uw eunuchen
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hebt vrijgelaten. Een Onbezoedelde heeft evenveel aan vrijheid als
een haring aan een hoed.’ Hij glimlachte naar Grijze Worm, maar
de eunuch had net zo goed van steen kunnen zijn. ‘De overleven-
den zullen we weer tot slaven maken en gebruiken om Astapor op
het gepeupel te heroveren. U kunnen we ook tot slavin maken, twij-
felt u daar niet aan. In Lys en Tyrosh zijn huizen van plezier waar
mannen een lief sommetje zullen betalen om de laatste Targaryen
in bed te krijgen.’

‘Het is goed om te merken dat u weet wie ik ben,’ zei Dany mild.
‘Ik ga prat op mijn kennis van de onbeschaafde leeghoofden in

het westen.’ Grazdan spreidde zijn handen in een gebaar van ver-
zoening. ‘Niettemin, waarom zouden wij elkaar zulke harde woor-
den toevoegen? U hebt weliswaar een slachtpartij aangericht in As-
tapor, maar wij Yunkai zijn een zeer vergevingsgezind volk. Wij
hebben niets tegen u, uwe genade. Waarom zoudt u zich stuklopen
op onze machtige muren terwijl u elke man nodig hebt om uw va-
ders troon in het verre Westeros te heroveren? Bij die onderneming
wenst Yunkai u juist alle goeds toe. En om dat te bewijzen heb ik
een geschenk voor u meegebracht.’ Hij klapte in zijn handen, en
twee van zijn begeleiders traden naar voren met een zware, met ijzer
en goud beslagen cederhouten kist die ze aan haar voeten neerzet-
ten. ‘Vijftigduizend gouden marken,’ zei Grazdan gladjes. ‘Voor u,
als vriendschappelijk gebaar van de Wijze Meesters van Yunkai.
Vrijelijk geschonken goud is toch beter dan buit die met bloed is
betaald? Daarom zeg ik u, Daenerys Targaryen, neem deze kist en
ga.’

Dany duwde met een kleine, geslipperde voet het deksel van de
kist open. Die zat vol met gouden munten, precies zoals de afge-
zant had gezegd. Ze greep er een handvol van en liet ze door haar
vingers glijden. Fel glanzend vielen en gleden ze omlaag, de mees-
te pas geslagen, met aan de ene kant een trappenpiramide en aan
de keerzijde de harpij van Ghis. ‘Heel mooi. Ik vraag me af hoe-
veel van zulke kisten ik zal vinden wanneer ik uw stad inneem.’

Hij grinnikte. ‘Geen enkele, want dat zal u niet lukken.’
‘Ik heb ook een geschenk voor u.’ Ze sloeg de kist dicht. ‘Drie

dagen. Op de ochtend van de derde dag, zend dan uw slaven weg.
Allemaal. Alle mannen, vrouwen en kinderen krijgen een wapen
en net zoveel voedsel, kleding, geld en goederen als ze dragen kun-
nen. Ze zullen die vrijelijk mogen kiezen uit de bezittingen van hun
meester, als betaling voor al die jaren van slavernij. Zodra alle sla-
ven vertrokken zijn opent u uw poorten en laat u mijn Onbezoe-
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delden binnen om uw stad te doorzoeken en zich ervan te verge-
wissen dat er geen onvrijen meer zijn. Als u dat doet, wordt Yun-
kai niet in brand gestoken of geplunderd en zal niemand van uw
volk een haar gekrenkt worden. De Wijze Meesters krijgen de vre-
de waarnaar ze verlangen en zullen zich waarlijk wijs hebben be-
toond. Wat zegt u daarop?’

‘Ik zeg dat u gek bent.’
‘Meent u dat?’ Dany haalde haar schouders op en zei: ‘Draca-

rys.’
De draken antwoordden. Rhaegal siste en blies rook uit, Vise-

rion viel uit en Drogon spuwde kronkelend roodzwart vuur. Dat
bereikte de slippen van Grazdans tokar, en in minder dan een hart-
slag had de zijde vlamgevat. Goudmarken stroomden over de ta-
pijten toen de afgezant over de kist struikelde, en vloekend met zijn
armen sloeg, totdat Witbaard een flacon water over hem uitgoot
om de vlammen te doven. ‘U had mij onder ede een vrijgeleide be-
loofd!’ jammerde de vertegenwoordiger van Yunkai.

‘Maken alle Yunkai zo’n misbaar om een verschroeide tokar? Ik
koop wel een nieuwe voor u... als u binnen drie dagen uw slaven
loslaat. Anders krijgt u van Drogon een kus die nog heter is.’ Ze
trok haar neus op. ‘U hebt zich bevuild. Neem uw goud mee en
ga, en zorg ervoor dat de Wijze Meesters mijn boodschap te ho-
ren krijgen.’

Grazdan mo Eraz richtte een vinger op haar. ‘Die arrogantie zal
je berouwen, hoer. Deze hagedisjes zullen je niet kunnen bescher-
men, dat beloof ik je. De lucht zal zwart zien van de pijlen zodra
ze binnen drie mijl van Yunkai komen. Denk je dat het moeilijk is
om een draak te doden?’

‘Moeilijker dan het doden van een slavenhandelaar. Drie dagen,
Grazdan. Zeg dat maar. Aan het einde van de derde dag ben ik in
Yunkai, of u de poorten nu wel of niet voor mij opent.’

Toen de Yunkai haar kamp verlieten, was het volledig donker.
Het beloofde een sombere nacht te worden: maanloos, sterrenloos,
met een gure, natte westenwind. Een mooie duistere nacht, dacht
Dany. Overal rondom haar brandden de vuren, kleine oranje ster-
ren, uitgestrooid over de heuvels en velden. ‘Ser Jorah,’ zei ze, ‘ont-
bied mijn bloedruiters.’ In afwachting van hun komst nam Dany
op een stapel kussens plaats, omringd door haar draken. Toen ze
verzameld waren, zei ze: ‘Een uur na middernacht, dat moet vol-
doende tijd zijn.’

‘Ja, khaleesi,’ zei Rakharo. ‘Tijd waarvoor?’
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‘Om onze aanval voor te bereiden.’
Ser Jorah Mormont keek donker. ‘Tegen die huurlingen zei u...’
‘... dat ik morgenochtend antwoord wilde. Over vannacht heb

ik niets beloofd. De Stormkraaien zijn mijn aanbod aan het be-
spreken. De Tweede Zonen zijn dronken van de wijn die ik aan
Mero heb gegeven. En de Yunkai denken dat ze drie dagen de tijd
hebben. We overvallen hen onder bescherming van de duisternis.’

‘Hun verkenners zullen ons in het oog houden.’
‘En in het donker zullen ze honderden kampvuren zien bran-

den,’ zei Dany. ‘Als ze al iets zien.’
‘Khaleesi,’ zei Jhogo, ‘ik reken met die verkenners af. Het zijn

geen ruiters, maar slechts slavenhandelaren op paarden.’
‘Precies,’ beaamde ze. ‘Ik denk dat we ze van drie kanten moe-

ten aanvallen. Grijze Worm, jouw Onbezoedelden zullen op hun
linker- en rechterflank toeslaan, terwijl mijn ko’s zich met mijn rui-
terij in wigformatie dwars door hun centrum boren. Slavensolda-
ten zullen nooit standhouden tegen bereden Dothraki.’ Ze glim-
lachte. ‘Uiteraard ben ik maar een jong meisje dat weinig verstand
van oorlog voeren heeft. Wat dunkt u, heren?’

‘Me dunkt dat u de zuster van Rhaegar Targaryen bent,’ zei ser
Jorah met een meesmuilende halve glimlach.

‘Zeker,’ zei Arstan Witbaard, ‘en bovendien een koningin.’
Er was een uur nodig om alle details uit te werken. Nu komt

het gevaarlijkste deel, dacht Dany toen haar aanvoerders naar hun
commandoposten vertrokken. Ze kon alleen maar bidden dat het
nachtelijk duister haar voorbereidingen voor de vijand zou ver-
bergen.

Tegen middernacht schrok ze op doordat ser Jorah langs Sterke
Belwas stevende. ‘De Onbezoedelden hebben een huurling gevan-
gen die het kamp binnen probeerde te sluipen.’

‘Een spion?’ Dat beangstigde haar. Als ze er een hadden gevan-
gen, hoeveel waren er dan ontkomen?

‘Hij beweert dat hij geschenken komt brengen. Het is die gele
zot met het blauwe haar.’

Daario Naharis. ‘Die. Hem zal ik aanhoren.’
Toen de verbannen ridder hem binnenleidde vroeg ze zich af of

ooit twee mannen zo verschillend waren geweest. De Tyroshi was
blond terwijl ser Jorah donker was; hij was lenig, de ridder potig;
hij had golvende lokken terwijl de ander kalend was, maar zijn
huid was glad en die van Mormont harig. En waar haar ridder zich
eenvoudig kleedde, deed deze man een pauw nog verbleken, al had
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hij voor dit bezoek een stevige, zwarte mantel over zijn felgele op-
schik gehangen. Over een schouder droeg hij een zware zak van
zeildoek.

‘Khaleesi!’ riep hij. ‘Ik breng u geschenken en goed nieuws. De
Stormkraaien zijn de uwe!’ Toen hij glimlachte, blonk er een gou-
den tand in zijn mond. ‘En Daario Naharis eveneens!’

Dany twijfelde. Als deze Tyroshi als spion was gekomen, was
deze verklaring misschien niet meer dan een wanhopig verzinsel
dat diende om zijn huid te redden. ‘Wat zeggen Prendahl na Ghezn
en Sallor daarvan?’

‘Weinig.’ Daario keerde de zak om, en de hoofden van Sallor de
Kale en Prendahl na Ghezn rolden over haar tapijten. ‘Mijn ge-
schenken aan de drakenkoningin.’

Viserion snoof aan het bloed dat uit Prendahls nek sijpelde en
liet een vuurstraal ontsnappen die de dode pal in het gezicht trof
en zijn bloedeloze wangen blakerde en verschroeide. Drogon en
Rhaegal staken hun kop op toen ze de geur van geroosterd vlees
roken.

‘Hebt u dat gedaan?’ vroeg Dany, die onpasselijk werd.
‘Geen ander.’ Als haar draken Daario Naharis al van zijn stuk

brachten, dan wist hij dat goed te verbergen. Ze hadden net zo
goed drie katjes kunnen zijn die met een muis speelden, meer aan-
dacht besteedde hij niet aan hen.

‘Waarom?’
‘Omdat u zo mooi bent.’ Zijn handen waren groot en sterk, en

iets in zijn helblauwe ogen en zijn forse, kromme neus wekte as-
sociaties met de felheid van een schitterende roofvogel. ‘Prendahl
praatte te veel en zei te weinig.’ Rijk gekleed als hij was had zijn
uitrusting toch het nodige te lijden gehad: op zijn laarzen zaten
zoutspatten, het lak van zijn nagels was geschilferd, de kant was
vuil van het zweet en onder aan zijn mantel zag ze rafels. ‘En Sal-
lor peuterde in zijn neus alsof zijn snot van goud was.’ Hij stond
daar met gekruiste polsen, en zijn handpalmen rustten op de ge-
vesten van zijn wapens: op de linkerheup een kromme Dothraki-
arakh, een Myrisch stiletto op de rechter. De gevesten zelf waren
twee identieke vrouwen van goud, naakt en wellustig.

‘Weet u die fraaie wapens ook te hanteren?’ vroeg Dany.
‘Prendahl en Sallor zouden zeggen van wel, als doden konden

spreken. Een dag waarop ik geen vrouw heb bemind, geen vijand
heb gedood en geen smakelijke maaltijd heb genuttigd, beschouw
ik als niet geleefd... en de dagen waarop ik wel heb geleefd zijn tal-
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loos als de sterren aan de hemel. Ik heb het doden tot een kunst
verheven, en menige acrobaat en vuurdanser heeft de goden onder
tranen gesmeekt om slechts half zo snel en een kwart zo gracieus
te mogen zijn. Ik zou u de namen kunnen noemen van iedereen die
ik heb verslagen, maar voor ik klaar was zouden uw draken als
kastelen zo groot zijn, de muren van Yunkai zouden tot geel stof
verkruimelen en de winter zou komen en gaan en weer komen.’

Dany lachte. Het gepoch van deze Daario Naharis beviel haar
wel. ‘Trek uw zwaard en draag het onder ede aan mij op.’

In een oogwenk vloog Daario’s arakh uit zijn schede. Zijn on-
derwerping was even buitensporig als al het andere, een zwiepen-
de beweging die zijn gezicht tot bij haar tenen bracht. ‘Voor u mijn
zwaard, voor u mijn leven, voor u mijn liefde. Mijn bloed, mijn
lijf en mijn liederen zijn alle uw eigendom. Op uw bevel zal ik le-
ven en sterven, schone koningin.’

‘Leef dan,’ zei Dany, ‘en vecht vannacht voor mij.’
‘Dat zou niet verstandig zijn, mijn koningin.’ Ser Jorah wierp

Daario een harde, kille blik toe. ‘Laat deze man bewaken tot de
strijd gestreden en gewonnen is.’

Ze dacht even na en schudde toen haar hoofd. ‘Als hij ons de
Stormkraaien kan geven, zijn we verzekerd van de verrassing.’

‘En als hij u verraadt, gaat de verrassing verloren.’
Dany keek nogmaals op de huurling neer. De glimlach die hij

haar toezond was dusdanig dat ze bloosde en haar hoofd afwend-
de. ‘Dat doet hij niet.’

‘Hoe weet u dat?’
Ze wees naar de brokken zwartgeblakerd vlees die de draken

bezig waren te verslinden, de ene bloederige hap na de andere. ‘Dat
lijkt mij het bewijs van zijn oprechtheid. Daario Naharis, houd uw
Stormkraaien gereed om de achterhoede van de Yunkai te over-
vallen als ik tot de aanval overga. Kunt u veilig terug?’

‘Als ze me aanhouden, zeg ik dat ik op verkenning uit ben ge-
weest en niets heb gezien.’ De Tyroshi stond op, boog, en schreed
naar buiten.

Ser Jorah Mormont talmde nog. ‘Uwe genade,’ zei hij al te bot,
‘dat was een vergissing. We weten niets van deze man...’

‘We weten dat hij een groot strijder is.’
‘Een groot prater, bedoelt u.’
‘Hij brengt ons de Stormkraaien.’ En hij heeft blauwe ogen.
‘Vijfhonderd huurlingen wier trouw dubieus is.’
‘Ieders trouw is dubieus in tijden als deze,’ bracht Dany hem in
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herinnering. En ik zal nog tweemaal worden verraden, eenmaal om
goud en eenmaal om liefde.

‘Daenerys, ik ben drie keer zo oud als jij,’ zei ser Jorah. ‘Ik heb
gezien hoe vals de mensen zijn. Slechts weinigen zijn het vertrou-
wen waard, en Daario Naharis hoort daar niet bij. Zelfs de kleu-
ren van zijn baard zijn vals.’

Dat maakte haar boos. ‘Terwijl die van uw baard echt is, be-
doelt u dat? U bent de enige die ik ooit mag vertrouwen?’

Hij verstrakte. ‘Dat heb ik niet gezegd.’
‘U zegt het dagelijks. Pyat Pree is een leugenaar, Xaro is een in-

trigant, Belwas een opschepper, Arstan een moordenaar... houdt u
mij voor een jonge maagd die niet hoort wat u eigenlijk zegt?’

‘Uwe genade...’
Ze overstemde hem. ‘U hebt zich een betere vriend betoond dan

enig ander die ik ooit heb gekend, en een betere broer dan Viserys
ooit is geweest. U bent het hoofd van mijn Koninginnengarde, de
bevelhebber van mijn leger, mijn meest gewaardeerde raadgever,
mijn betrouwbare rechterhand. Ik eer, respecteer en koester u –
maar begeren doe ik u niet, Jorah Mormont, en ik heb genoeg van
uw pogingen alle andere mannen ter wereld bij mij uit de buurt te
houden, zodat ik wel op u en niemand anders moet vertrouwen.
Dat dient nergens toe, en u zult mij er niet dierbaarder om wor-
den.’

Toen ze begon had Mormont een kleur gekregen, maar tegen de
tijd dat Dany uitgesproken was, zag hij weer bleek. Hij bleef dood-
stil staan. ‘Zoals mijn koningin beveelt,’ zei hij kortaf en koeltjes.

Dany was verhit voor twee. ‘Dat doet ze. Ze beveelt het. En gaat
u zich nu om uw Onbezoedelden bekommeren. U hebt een veld-
slag voor u die u moet winnen.’

Toen hij weg was, wierp Dany zich naast haar draken op de kus-
sens. Ze had ser Jorah niet zo scherp willen toespreken, maar zijn
eeuwige achterdocht had eindelijk haar draak gewekt.

Hij zal het me wel vergeven, hield ze zichzelf voor. Ik ben zijn
gebiedster. Dany betrapte zich op de vraag of hij gelijk had wat
Daario betrof. Plotseling voelde ze zich erg alleen. Mirri Maz Duur
had haar voorzegd dat ze nooit een levend kind zou baren. Met
mij sterft het huis Targaryen uit. Dat maakte haar treurig. ‘Jullie
moeten mijn kinderen zijn,’ zei ze tegen haar draken, ‘mijn drie
woeste kinderen. Arstan zegt dat draken ouder worden dan men-
sen, dus jullie zullen doorleven als ik dood ben.’

Drogon boog zijn hals tot een lus om even in haar hand te hap-



25

pen. Zijn tanden waren vlijmscherp, maar als ze zo speelden drong
hij nooit door haar huid heen. Dany lachte en rolde hem heen en
weer tot hij brulde en zijn staart als een zweep liet knallen. Die is
langer geworden, zag ze, en morgen zal hij nog langer zijn. Ze
groeien nu snel, en als ze volgroeid zijn heb ik mijn vleugels. Op
een draak gezeten zou ze haar mannen kunnen aanvoeren in de
strijd, zoals ze in Astapor had gedaan, maar nu waren ze nog te
klein om haar gewicht te dragen.

Middernacht kwam en ging, en stilte daalde over het kamp neer.
Dany bleef met haar dienstmaagden in haar paviljoen terwijl Ar-
stan Witbaard en Sterke Belwas de wacht hielden. Het wachten is
het moeilijkst. Dat ze werkeloos in haar tent zat terwijl haar veld-
slag zonder haar werd uitgevochten bezorgde Dany het gevoel,
weer half een kind te zijn.

De uren kropen met een slakkengang voorbij. Zelfs nadat Jhi-
qui de kramp uit haar schouders had gemasseerd was Dany te rus-
teloos om te slapen. Missandei bood aan een wiegeliedje van het
Vreedzame Volk voor haar te zingen, maar Dany schudde haar
hoofd. ‘Laat Arstan komen,’ zei ze.

Toen de oude man kwam had ze zich in haar hrakkar-vacht ge-
wikkeld, waarvan de belegen geur haar nog steeds aan Drogo her-
innerde. ‘Ik kan niet slapen terwijl er mannen voor mij sneuvelen,
Witbaard,’ zei ze. ‘Vertel me meer over mijn broer Rhaegar, als u
wilt. Dat was een mooi verhaal dat u mij op het schip vertelde,
over zijn besluit, een krijgsman te zijn.’

‘Dank u dat u dat zegt, uwe genade.’
‘Viserys zei dat onze broer vele toernooien had gewonnen.’
Arstan boog eerbiedig zijn witte hoofd. ‘Het is niet aan mij om

de woorden van zijne genade tegen te spreken...’
‘Maar?’ zei Dany scherp. ‘Vertel op. Ik beveel het.’
‘De moed en bekwaamheid van uw broer waren aan geen twij-

fel onderhevig, maar hij betrad zelden het strijdperk. De muziek
der zwaarden is hem nooit zo dierbaar geweest als Robert of Jai-
me Lannister. Het was een plicht, een taak die de wereld hem had
opgelegd. Hij kweet zich er goed van, omdat hij alles goed deed.
Dat lag in zijn aard. Maar hij schepte er geen vreugde in. De men-
sen zeiden dat hij veel meer van zijn harp dan van zijn lans hield.’

‘Maar een páár toernooien moet hij toch hebben gewonnen,’ zei
Dany teleurgesteld.

‘In zijn jeugd weerde zijne genade zich voortreffelijk in een toer-
nooi in Stormeinde. Hij versloeg heer Steffon Baratheon, heer Ja-
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son Mallister, de Rode Adder van Dorne en een mysterieuze rid-
der die de beruchte Simon Toyn bleek te zijn, de aanvoerder van
de vogelvrijen van het koningsbos. Hij brak die dag twaalf lansen
tegen ser Arthur Dayn.’

‘Dus hij was de kampioen?’
‘Nee, uwe genade. Met die eer ging een andere ridder van de

Koningsgarde strijken. Die wierp prins Rhaegar in de laatste rit uit
het zadel.’

Dany wilde niet horen hoe Rhaegar van zijn paard geworpen
was. ‘Maar welke toernooien heeft mijn broer gewónnen?’

‘Uwe genade.’ De oude man aarzelde. ‘Hij won het grootste toer-
nooi van allemaal.’

‘Welk toernooi was dat?’ wilde Dany weten.
‘Het toernooi dat heer Whent in Harrenhal bij het Godsoog liet

houden, in het jaar van de valse lente. Een gedenkwaardig evene-
ment. Behalve het steekspel was er een ouderwetse mêlee tussen
zeven groepen ridders, en verder een schutterswedstrijd, bijlwer-
pen, een paardenrace, een zangerstoernooi, een optreden van mom-
mers en vele feesten en partijen. Heer Whent was even vrijgevig als
rijk. De ruim gevulde beurzen die hij uitloofde trokken honderden
uitdagers aan. Zelfs uw koninklijke vader kwam naar Harrenhal,
terwijl hij de Rode Burcht al jaren niet had verlaten. De voor-
naamste heren en grootste kampioenen van de Zeven Koninkrij-
ken namen aan dat toernooi deel, en de prins van Drakensteen was
hen allemaal de baas.’

‘Maar dat was het toernooi waarin hij Lyanna Stark tot konin-
gin van liefde en schoonheid kroonde!’ zei Dany. ‘Zijn vrouw, prin-
ses Elia, was er ook bij, en toch gaf mijn broer de kroon aan dat
meisje Stark, en later roofde hij haar van haar verloofde. Hoe kon
hij dat nu doen? Had die vrouw uit Dorne hem zo slecht behan-
deld?’

‘Het is niet aan iemand als ik om te zeggen wat er wellicht in
het hart van uw broer leefde, uwe genade. Prinses Elia was een
goede en minzame vrouwe, al is ze nooit gezond geweest.’

Dany trok de leeuwenvacht dichter om haar schouders. ‘Viserys
zei eens dat het mijn schuld was, omdat ik te laat geboren was.’
Dat had ze fel tegengesproken, wist ze nog. Ze was zelfs zo ver ge-
gaan tegen Viserys te zeggen dat het zijn schuld was, omdat hij niet
als meisje geboren was. Om die brutaliteit had hij haar hardhan-
dig geslagen. ‘Als ik eerder was geboren, zei hij, was Rhaegar met
mij getrouwd in plaats van met Elia, en alles zou anders gelopen
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zijn. Als Rhaegar meer geluk had gehad met zijn vrouw, dan had
hij geen behoefte gehad aan die meid van Stark.’

‘Misschien niet, uwe genade.’ Witbaard zweeg even. ‘Maar ik
weet niet zeker of Rhaegar het in zich had om gelukkig te zijn.’

‘U doet het voorkomen of hij een zuurpruim was,’ wierp Dany
tegen.

‘Geen zuurpruim, dat niet, maar... prins Rhaegar had iets me-
lancholieks, een gevoel...’ Weer aarzelde de oude man.

‘Zeg op,’ drong ze aan. ‘Een gevoel...’
‘... van doem. Hij was in smarten geboren, mijn vorstin, en dat

heeft al zijn levensdagen een schaduw over hem geworpen.’
Viserys had het maar één keer over Rhaegars geboorte gehad.

Misschien had hij het verhaal te triest gevonden. ‘Hij werd door
de schaduw van Zomerhal gekweld, nietwaar?’

‘Ja. En toch was Zomerhal de plaats waar de prins het meest
van hield. Zo nu en dan ging hij erheen, met zijn harp als enige ge-
zelschap. Zelfs de ridders van de Koningsgarde begeleidden hem
dan niet. Hij sliep graag in de ingestorte zaal, onder de maan en
de sterren, en telkens als hij terugkeerde, bracht hij een lied mee.
Wie hem zijn hoge harp met de zilveren snaren hoorde bespelen en
over schemering en tranen en de dood van koningen hoorde zin-
gen, kon zich niet aan het gevoel ontrekken dat hij over zichzelf
en zijn beminden zong.’

‘En de Usurpator? Speelde die ook droevige liederen?’
Arstan grinnikte. ‘Robert? Robert hield van liederen die hem

aan het lachen brachten, hoe schuiner hoe beter. Hij zong alleen
als hij dronken was, en dan eerder liedjes als “Een tonnetje bier”,
“Vierenvijftig vaatjes” of “De beer en het meisje teer”. Robert was
erg...’

Haar draken staken alle drie tegelijk de kop op en brulden.
‘Paarden!’ Dany sprong overeind, terwijl ze de leeuwenvacht ste-

vig vasthield. Buiten hoorde ze Sterke Belwas iets bulderen, gevolgd
door andere stemmen, en het geluid van vele paarden. ‘Irri, ga eens
kijken wie...’

De tentflap werd opzij geduwd en ser Jorah Mormont kwam
binnen. Hij was bestoft en zat onder de bloedspatten, maar verder
had hij de strijd ongeschonden doorstaan. De verbannen ridder
zonk voor Dany op een knie en zei: ‘Uwe genade, ik breng u de
overwinning. De Stormkraaien zijn overgelopen, de slaven hielden
geen stand en de Tweede Zonen waren te dronken om te vechten,
precies zoals u zei. Tweehonderd doden, merendeels Yunkai. Hun
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slaven smeten hun speren weg en namen de benen, hun huurlin-
gen gaven zich over. We hebben ettelijke duizenden gevangenen.’

‘Onze eigen verliezen?’
‘Een man of twaalf. Zo niet minder.’
Pas toen stond ze zichzelf een glimlach toe. ‘Sta op, mijn beste,

dappere beer. Is Grazdan gevangengenomen? Of de Titanenbas-
taard?’

‘Grazdan was naar Yunkai gegaan om uw voorwaarden over te
brengen.’ Ser Jorah stond op. ‘Mero vluchtte zodra hij besefte dat
de Stormkraaien overgelopen waren. Ik heb mannen achter hem
aan gestuurd. Hij komt niet ver.’

‘Uitstekend,’ zei Dany. ‘Huurling of slaaf, spaar iedereen die be-
reid is mij trouw te zweren. Als genoeg Tweede Zonen zich achter
ons scharen, houd hun gezelschap dan intact.’

De dag daarop legden ze de laatste negen mijl naar Yunkai af.
De stad was van gele en niet van rode baksteen, maar verder zag
hij er net zo uit als Astapor, met dezelfde afbrokkelende muren en
hoge trappenpiramides, en een grote harpij boven op de poort. De
muur en de torens wemelden van de kruisboogschutters en slinge-
raars. Ser Jorah en Grijze Worm stelden haar mannen op, Irri en
Jhiqui zetten haar paviljoen op, en Dany ging zitten en wachtte af.

Op de ochtend van de derde dag zwaaiden de stadspoorten open
en kwam er een rij slaven naar buiten. Dany besteeg haar zilveren
om hen te begroeten. Terwijl ze voorbijkwamen, vertelde de klei-
ne Missandei dat ze hun vrijheid dankten aan Daenerys Stormge-
boren, de Onverbrande, Koningin van de Zeven Koninkrijken van
Westeros en Moeder der Draken.

‘Mhysa!’ riep een man met een bruine huid haar toe. Hij had
een kind op zijn schouder, een klein meisje, en zij riep met haar ie-
le stemmetje hetzelfde woord: ‘Mhysa! Mhysa!’

Dany keek Missandei aan. ‘Wat roepen ze?’
‘Dat is Ghiscari, de oude, zuivere taal. Het betekent “moeder”.’
Dany voelde zich licht om het hart. Ik zal nooit een levend kind

baren, herinnerde ze zich. Toen ze haar hand ophief, beefde die.
Misschien glimlachte ze. Dat moest wel, omdat de man grijnsde en
opnieuw begon te roepen. Anderen namen de kreet over. ‘Mhysa!’
riepen ze. ‘Mhysa! MHYSA!’ Ze glimlachten haar allemaal toe, strek-
ten hun handen naar haar uit, knielden voor haar neer. ‘Maela,’
noemden sommigen haar, terwijl anderen ‘Aelalla’, ‘Qathei’ of ‘Ta-
to’ riepen, maar in welke taal dan ook, de betekenis was steeds de-
zelfde. Moeder. Ze noemen me moeder.
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Het zangerige geroep verspreidde zich en zwol aan. Het zwol zo
luid aan dat haar paard ervan schrok. De merrie deinsde naar ach-
teren, schudde het hoofd en zwaaide haar zilvergrijze staart. Het
zwol aan tot de gele muren van Yunkai op hun grondvesten leken
te schudden. Er stroomden ieder ogenblik meer slaven door de
poort naar buiten, en terwijl ze naderden namen ze de kreet over.
Ze renden nu op haar af, duwend en struikelend, ze wilden haar
hand aanraken, de manen van haar paard strelen, haar voeten kus-
sen. Haar arme bloedruiters konden hen niet allemaal op een af-
stand houden, en zelfs Sterke Belwas knorde en gromde van pure
ellende.

Ser Jorah maande haar om weg te gaan, maar Dany herinnerde
zich een droom die ze in het Huis der Onsterfelijken had gehad.
‘Ze doen me niets,’ zei ze tegen hem. ‘Het zijn mijn kinderen, Jo-
rah.’ Ze lachte, dreef haar paard aan en reed op hen af, en de bel-
letjes in haar haren rinkelden in zalige triomf. Ze begon op een
sukkeldrafje, ging over in volle draf en toen in galop, en haar vlecht
zwierde achter haar aan. De vrijgelaten slaven weken voor haar
uiteen. ‘Moeder,’ klonk het uit honderd kelen, uit duizend, uit tien-
duizend. ‘Moeder,’ zongen ze, en hun vingers streken langs haar
benen terwijl ze voorbijvloog. ‘Moeder, moeder, moeder!’



30

Arya

T oen Arya in de verte de omtrekken van een grote heuvel zag
opdoemen, goudkleurig in de namiddagzon, herkende ze die
meteen. Ze waren helemaal naar Hogenhart teruggegaan.

Tegen zonsondergang hadden ze de top bereikt, waar ze een vei-
lig kamp opsloegen. Arya liep met heer Berics schildknaap Ned de
kring van weirboomstronken rond, en op één daarvan keken ze
toe hoe het laatste licht in het westen doofde. Van bovenaf kon ze
in het noorden een storm zien woeden, maar Hogenhart rees bo-
ven de regen uit. Het stak echter niet boven de wind uit, die in zul-
ke krachtige vlagen kwam aanwaaien dat ze het gevoel had dat ie-
mand van achteren aan haar trok. Maar als ze omkeek, was er
niemand.

Spoken, bedacht ze. Het spookt op Hogenhart.
Ze legden een groot vuur op de heuvel aan, waar Thoros van

Myr met gekruiste benen naast ging zitten. Daarbij staarde hij diep
in de vlammen, alsof er verder niets op de wereld bestond.

‘Wat doet hij?’ vroeg Arya aan Ned.
‘Soms ziet hij dingen in de vlammen,’ zei de schildknaap. ‘Het

verleden. De toekomst. Dingen die ver weg gebeuren.’
Arya tuurde met toegeknepen ogen naar het vuur om te kijken

of zij kon zien wat de rode priester zag, maar haar ogen gingen al-
leen maar tranen, en ze wendde zich al snel af. Ook Gendry sloeg
de rode priester gade. ‘Kunt u daarin echt de toekomst zien?’ vroeg
hij ineens.

Thoros keerde zich met een zucht van het vuur af. ‘Niet hier.
Niet nu. Maar er zijn dagen, waarop de Heer des Lichts mij vi-
sioenen schenkt, ja.’

Gendry keek sceptisch. ‘Mijn meester zei dat u een zuiplap en
een bedrieger was en dat er geen slechtere priester bestond.’

‘Dat was niet aardig.’ Thoros grinnikte. ‘Waar, maar niet aar-
dig. Wie was die meester van jou? Heb ik jou gekend, jongen?’

‘Ik was in de leer bij Tobho Mott, de meester-wapensmid aan
de Staalstraat. U kocht altijd uw zwaarden van hem.’

‘Inderdaad. Hij rekende me tweemaal de waarde, en daarna foe-
terde hij me uit omdat ik ze in brand stak.’ Thoros lachte. ‘Je mees-
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ter had gelijk. Ik was bepaald geen vrome priester. Ik was de jong-
ste van acht kinderen, en daarom gaf mijn vader me aan de Rode
Tempel, maar dat was geen loopbaan waar ik zelf voor gekozen
zou hebben. Ik bad de gebeden en sprak de spreuken, maar ik voer-
de ook rooftochten naar de keukens aan, en zo nu en dan troffen
ze een meisje in mijn bed aan. Wat een slechte meisjes toch. Ik had
geen idee hoe ze daar kwamen.

Maar ik had aanleg voor talen. En als ik in de vlammen staar-
de, zag ik daar soms dingen. Toch hadden ze meer last dan gemak
van me, dus ten slotte stuurden ze me naar Koningslanding om de
Heer des Lichts naar het door de Zeven benevelde Westeros te bren-
gen. Koning Aerys was zo dol op vuur dat het mogelijk werd ge-
acht dat hij zich zou bekeren. Helaas, zijn vuurbezweerders ken-
den betere trucjes dan ik.

Maar koning Robert mocht mij graag. De eerste keer dat ik met
een vlammend zwaard aan de mêlee deelnam, steigerde het paard
van Kevan Lannister en wierp hem af, en zijne genade bescheurde
het bijna van het lachen.’ De rode priester glimlachte bij de herin-
nering. ‘Maar het was geen manier om met een kling om te sprin-
gen, daar had je meester ook gelijk in.’

‘Vuur verteert.’ Heer Beric stond achter hen, en iets in zijn stem
legde Thoros onmiddellijk het zwijgen op. ‘Het verteert, en na af-
loop is er niets meer over. Niets.’

‘Beric. Dierbare vriend.’ De priester raakte even de onderarm
van de Bliksemheer aan. ‘Wat zeg je nu?’

‘Niets wat ik niet eerder heb gezegd. Zes keer, Thoros? Zes keer
is te veel.’ Hij keerde zich abrupt af.

Die nacht huilde de wind haast als een wolf, en in het westen
waren een paar echte wolven waar hij bij in de leer was geweest.
Pees, Angui en Merrit van Maanstee hielden de wacht. Ned, Gen -
dry en veel van de anderen waren diep in slaap toen Arya de klei-
ne, lichte gedaante in het oog kreeg die achter de paarden langs
glipte. Ze liep met een stok en had dun, wit, wild wapperend haar.
De vrouw kon niet langer dan drie voet zijn. Door de gloed van
het vuur blonken haar ogen even rood als die van Jons wolf. Dat
was ook een spook. Arya sloop dichterbij en knielde neer om te
kijken.

Thoros en Liem zaten bij heer Beric toen de dwergenvrouw on-
uitgenodigd bij het vuur plaatsnam. Ze gluurde naar hen met half
dichtgeknepen ogen als gloeiende kolen. ‘De sintel en de Limoen
komen me weer eer bewijzen, en zijne genade de heer der Lijken.’
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‘Een naam die niets goeds voorspelt. Ik heb u gevraagd, die niet
te gebruiken.’

‘Ja. Maar de stank van de dood hangt vers om u heen, heer.’ Ze
had nog maar een enkele tand. ‘Geef me wijn, of ik ben weg. Mijn
botten zijn oud. Mijn gewrichten doen pijn als de winden waaien,
en hierboven waaien de winden altijd.’

‘Een zilveren hertenbok voor uw dromen, vrouwe,’ zei heer Be-
ric met plechtige hoffelijkheid. ‘En nog een als u nieuws voor ons
hebt.’

‘Een zilveren hertenbok kan ik niet eten of berijden. Een wijn-
zak voor mijn dromen, en voor mijn nieuws een kus van die gro-
te lummel met de gele mantel.’ Het kleine vrouwtje kakelde. ‘Jaja,
een slobberzoen, met een beetje tong. Dat is alweer lang geleden,
te lang. Zijn mond zal naar limoenen smaken en de mijne naar bot-
ten. Ik ben te oud.’

‘Inderdaad,’ klaagde Liem. ‘Te oud voor wijn en kussen. ‘Het
enige dat je van mij krijgt is het plat van mijn zwaard, oud wijf.’

‘Mijn haar valt met handen vol uit, en ik ben al duizend jaar
door niemand meer gekust. Het is hard om zo oud te zijn. Wel,
dan wil ik een lied. Een lied van Tom van Zevenen, voor mijn
nieuws.’

‘U krijgt uw lied van Tom,’ beloofde heer Beric. De wijnzak gaf
hij haar zelf.

De dwergenvrouw nam een diepe teug, waarbij de wijn over
haar kin liep. Toen ze de zak van haar mond haalde, veegde ze met
de rug van een gerimpelde hand haar lippen af en zei: ‘Zure wijn
voor zuur nieuws, wat kan passender zijn. De koning is dood, is
dat zuur genoeg voor jullie?’

Arya’s hart bleef in haar keel steken.
‘Welke koning is er verdomme dood, ouwe?’ wilde Liem weten.
‘De natte. De krakenkoning, heren. Ik droomde van zijn dood,

en hij stierf, en nu keren de ijzeren inktvissen zich tegen elkaar. O
ja, en heer Hoster Tulling is ook dood, maar dat wisten jullie al,
hè? De geit zit alleen te rillen in de grote koningszaal, terwijl de
grote hond zich op hem stort.’ De oude vrouw nam nog een gro-
te slok wijn, waarbij ze in de zak kneep toen ze die naar haar lip-
pen bracht.

De grote hond. Bedoelde ze de Jachthond? Of misschien zijn
broer, de Rijdende Berg? Arya was er niet zeker van. Ze hadden
hetzelfde wapen, drie zwarte honden op een geel veld. De helft van
de mannen om wier dood ze bad hoorden bij ser Gregor Clegane:
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Polver, Dunsen, Raf het Lieverdje, de Kietelaar en ser Gregor zelf.
Misschien hangt heer Beric ze allemaal op.

‘Ik droomde van een wolf die huilde in de regen, maar niemand
vernam zijn verdriet,’ zei de dwergenvrouw. ‘Ik droomde zulk ge-
schetter dat ik dacht dat mijn hoofd zou barsten, trommen en
hoorns en fluiten en kreten, maar het treurigste geluid was dat van
de belletjes. Ik droomde van een maagd op een feest met purperen
slangen in het haar, het venijn druipend uit hun kaken. En later
droomde ik weer van die maagd, terwijl ze een woeste reus in een
slot van sneeuw doodde.’ Ze draaide met een ruk haar hoofd om
en glimlachte in het schemerduister, recht tegen Arya. ‘Je kunt je
niet voor mij verborgen houden, kind. Kom nu maar dichterbij.’

Koude vingers liepen over Arya’s nek omlaag. Vrees treft dieper
dan het zwaard, hield ze zichzelf voor. Ze stond op en liep be-
hoedzaam naar het vuur, met lichte stappen, op haar voorvoeten,
klaar om te vluchten.

De dwergenvrouw bestudeerde haar met doffe rode oogjes. ‘Ik
zie je,’ fluisterde ze. ‘Ik zie je, wolvenkind. Bloedkind. Ik dacht dat
het de heer was die naar de dood rook...’ Ze begon te snikken, en
haar kleine lichaam schokte. ‘Het is wreed van je om naar mijn
heuvel te komen, wreed. In Zomerhal zwolg ik al in de smart, de
jouwe hoef ik er niet bij. Ga hier weg, duisterhart. Verdwijn!’

In haar stem klonk zoveel angst door dat Arya een stapje ach-
teruit deed en zich afvroeg of de vrouw gek was. ‘Maak dat kind
niet zo bang,’ protesteerde Thoros. ‘Er schuilt geen kwaad in haar.’

De vinger van Liem Limoenmantel ging naar zijn gebroken neus.
‘Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn.’

‘Ze vertrekt morgen samen met ons,’ verzekerde heer Beric het
kleine vrouwtje. ‘We brengen haar naar Stroomvliet, naar haar
moeder.’

‘Nee,’ zei de dwerg. ‘Dat zul je niet. De zwarte vis beheerst nu
de rivieren. Als jullie de moeder willen, zoek haar dan bij de Twee-
lingen. Want er komt een bruiloft!’ Ze kakelde weer. ‘Kijk maar in
je vlammen, roze priester, dan zie je het zelf. Maar niet nu, niet
hier, hier zul je niets zien. Dit oord behoort nog aan de oude go-
den toe... Ze toeven hier nog, net als ik, gekrompen en zwak, maar
nog niet dood. En van vlammen houden ze niet. Want de eik ge-
denkt de eikel, de eikel droomt de eik, de stronk leeft in beiden.
En zij herinneren zich de dag dat de Eerste Mensen kwamen, met
vuur in de vuist.’ Ze dronk in vier diepe teugen de rest van de wijn
op, smeet de zak weg en wees met haar stok naar heer Beric. ‘Nu
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wil ik betaald worden. Ik wil het lied dat me beloofd is.’
En dus wekte Liem Tom Zevensnaren onder zijn huiden en nam

hem gapend mee naar het vuur met zijn houtharp in zijn hand.
‘Hetzelfde lied als eerst?’ vroeg hij.

‘O ja. Het lied van mijn Jenny. Bestaat er dan nog een ander?’
En dus zong hij, en de dwergenvrouw sloot haar ogen en wieg-

de langzaam heen en weer, terwijl ze huilend de woorden prevel-
de. Thoros greep Arya stevig bij de hand en trok haar weg. ‘Laat
haar in vrede van haar lied genieten,’ zei hij. ‘Dat is alles wat ze
nog heeft.’

Ik was heus niet van plan haar kwaad te doen, dacht Arya. ‘Wat
bedoelde ze met de Tweelingen? Mijn moeder is toch in Stroom-
vliet?’

‘Daar was ze.’ De rode priester wreef onder zijn kin. ‘Een brui-
loft,’ zei ze. ‘We zullen zien. Maar wanneer dan ook, heer Beric zal
haar vinden.’

Niet lang daarna werd de hemel opengezet. Bliksem flitste en
donder rommelde door de heuvels, en de regen hing als een gor-
dijn voor hun gezichtsveld. De dwergenvrouw verdween even plot-
seling als ze gekomen was, terwijl de vogelvrijen takken verza-
melden en geïmproviseerde afdakjes maakten.

Het bleef die hele nacht regenen en toen de ochtend aanbrak
ontwaakten Ned, Liem en Wate de Molenaar met een stevige kou.
Wate kon zijn ontbijt niet binnenhouden en de jonge Ned was beur-
telings koortsig en rillerig, en zijn huid voelde klam aan. Een hal-
ve dagrit naar het noorden was een verlaten dorp, zei Pees tegen
heer Beric, daar moesten ze maar een schuilplaats zoeken tot de
ergste regen voorbij was. Dus hesen ze zich weer in het zadel en
dreven hun paarden de grote heuvel af.

De regen werd niet minder. Ze reden door bos en beemd en sta-
ken gezwollen beken over waarin het bruisende water tot de buik
van hun paarden kwam. Arya zette de kap van haar mantel op en
dook ineen, doorweekt en huiverend, maar vastberaden om zich
niet te laten kennen. Merrit en Modde hoestten weldra even erg
als Wate en de arme Ned leek zich met iedere mijl miserabeler te
voelen. ‘Als ik mijn helm draag roffelt de regen op het staal, zodat
ik hoofdpijn krijg,’ klaagde hij, ‘maar als ik hem afzet wordt mijn
haar drijfnat en gaat het tegen mijn gezicht en mijn mond kleven.’

‘Je hebt een mes,’ luidde Gendry’s suggestie. ‘Als je zo’n last van
je haar hebt, scheer je kop dan kaal.’

Hij mag Ned niet. Arya vond de schildknaap best aardig, mis-
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schien een beetje verlegen, maar een goeie knul. Ze had altijd ge-
hoord dat Dorners klein en donker waren en zwart haar en kleine
zwarte ogen hadden, maar Ned had grote blauwe ogen, zo donker
dat ze bijna van purper leken. En zijn haar was licht, eerder as-
blond dan honingblond.

‘Hoe lang ben je al heer Berics schildknaap?’ vroeg ze om hem
van zijn ellende af te leiden.

‘Hij nam me als page aan toen hij een huwelijksovereenkomst
met mijn tante sloot.’ Hij hoestte. ‘Ik was zeven, maar toen ik tien
werd verhief hij me tot schildknaap. Ik had eens een prijs gewon-
nen bij het ringrijden.’

‘Ik heb nooit met een lans leren vechten, maar met een zwaard
zou ik je wel de baas kunnen,’ zei Arya. ‘Heb je weleens iemand
gedood?’

Daar leek hij van te schrikken.
‘Ik ben pas twaalf.’
Ik heb een jongen gedood toen ik acht was, had Arya bijna ge-

zegd, maar toen bedacht ze dat ze dat beter niet kon doen. ‘Maar
je hebt wel gevechten meegemaakt.’

‘Ja.’ Hij klonk niet bijster trots. ‘Ik heb Mommersfoort meege-
maakt. Toen heer Beric in de rivier was gevallen heb ik hem op de
oever getrokken, zodat hij niet zou verdrinken, en ik ben met mijn
zwaard beschermend naast hem gaan staan. Maar ik hoefde niet
te vechten. Er stak een gebroken lans uit zijn lichaam, dus niemand
viel ons lastig. Toen we ons hergroepeerden heeft Groene Gergen
me geholpen heer Beric weer op een paard te hijsen.’

Arya dacht aan de staljongen in Koningslanding. Daarna was er
de wachter geweest die ze in Harrenhal de keel had afgesneden en
de mannen van ser Amory in de hofstee bij het meer. Ze wist niet
of Wisch en Keswijck ook meetelden, of degenen die door de we-
zelsoep waren omgekomen... ineens voelde ze zich heel treurig.
‘Mijn vader heette ook Ned,’ zei ze.

‘Weet ik. Ik heb hem op het toernooi van de Hand gezien. Ik
had graag de tribune op willen gaan om met hem te praten, maar
ik wist niet wat ik tegen hem moest zeggen.’ Ned rilde onder zijn
mantel, een doorweekt, lichtpaars stuk stof. ‘Was u bij dat toer-
nooi aanwezig? Ik heb uw zuster wel gezien. Ze kreeg een roos van
ser Loras Tyrel.’

‘Dat heeft ze verteld.’ Het leek allemaal zo lang geleden. ‘Haar
vriendin Jeane Poel werd verliefd op jouw heer Beric.’

‘Hij was aan mijn tante beloofd.’ Ned leek niet op zijn gemaak.
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‘Maar dat was daarvoor. Voordat hij...’
‘... stierf? dacht ze toen Neds stem zweeg en er een onaangena-

me stilte viel. De hoeven van hun paarden maakten zuigende ge-
luiden als ze uit de modder loskwamen.

‘Jonkvrouwe?’ zei Ned uiteindelijk. ‘U hebt een laaggeboren
broer... Jon Sneeuw?’

‘Die dient bij de Nachtwacht op de Muur.’ Misschien moet ik
naar de Muur gaan in plaats van naar Stroomvliet. Jon zou het niet
kunnen schelen wie ik heb gedood en of ik mijn haar wel kam...
‘Jon lijkt op mij, al is hij dan een bastaard. Hij woelde altijd mijn
haar om en noemde me “zusje”.’ Arya miste niemand zozeer als
Jon. Ze werd al treurig als ze alleen maar zijn naam noemde. ‘Hoe
komt het dat je van hem afweet?’

‘Hij is mijn zoogbroer.’
‘Broer?’ Arya begreep het niet. ‘Maar jij komt uit Dorne. Hoe

kunnen jij en Jon nu bloedverwanten zijn?’
‘Zoog-broers. Geen bloedverwanten. Mijn moeder had geen

melk toen ik klein was, dus moest Wylla me voeden.’
Arya kon het niet volgen. ‘Wie is Wylla?’
‘De moeder van Jon Sneeuw. Heeft hij dat nooit verteld? Ze is

jarenlang bij ons in dienst geweest. Ze was er al voor mijn ge-
boorte.’

‘Jon heeft zijn moeder nooit gekend. Zelfs haar naam niet.’ Arya
keek Ned wantrouwig aan. ‘Ken je haar? Echt?’ Drijft hij de spot
met me? ‘Want anders sla ik je in je gezicht.’

‘Wylla was mijn min,’ herhaalde hij plechtig. ‘Ik zweer het op
de eer van mijn geslacht.’

‘Ben je hooggeboren?’ Stomme vraag; als schildknaap was hij
natuurlijk hooggeboren. ‘Wie ben je eigenlijk?’

‘Jonkvrouwe?’ Ned keek pijnlijk verlegen. ‘Ik ben Edric Dayn,
de... de heer van Sterrenval.’

Achter hen kreunde Gendry. ‘Heren en jonkvrouwen,’ sprak hij
vol afkeer. Arya plukte in het voorbijgaan een verdorde wilde ap-
pel van een tak en smeet die naar hem toe. Het appeltje stuiterde
tegen zijn dikke stierenkop. ‘Au,’ zei hij. ‘Dat deed pijn.’ Hij be-
tastte de huid boven zijn oog. ‘Welke jonkvrouw smijt er nu met
wilde appels?’

‘Eentje die niet deugt,’ zei Arya, plotseling berouwvol. Ze wend-
de zich weer tot Ned. ‘Het spijt me dat ik niet wist wie u was, heer.’

‘Mijn fout, jonkvrouwe.’ Hij was uiterst beleefd.
Jon heeft een moeder. Wylla, ze heet Wylla. Dat moest ze ont-
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houden, dan kon ze het hem vertellen als ze hem weer zag. Ze vroeg
zich af of hij haar nog ‘zusje’ zou noemen. Zo klein ben ik niet
meer. Hij zal me anders moeten noemen. Misschien kon ze Jon een
brief schrijven als ze eenmaal in Stroomvliet was, en hem vertellen
wat Ned Dayn had gezegd. ‘Er was een Arthur Dayn,’ herinnerde
ze zich. ‘Degene die ze het Zwaard van de Morgen noemden.’

‘Mijn vader was de oudste broer van ser Arthur. Vrouwe Asha-
ra was mijn tante. Maar ik heb haar nooit gekend. Ze heeft zich
voor mijn geboorte van de top van het Lichtstenen Zwaard in zee
gestort.’

‘Waarom deed ze dat?’ zei Arya geschrokken.
Ned leek op zijn hoede. Misschien was hij bang dat ze hem ook

iets naar zijn hoofd zou smijten. ‘Heeft uw edele vader het nooit
over haar gehad?’ zei hij. ‘Jonkvrouw Ashara Dayn van Sterren-
val?’

‘Nee. Kende hij haar?’
‘Al voordat Robert koning werd. Ze had uw vader en zijn broers

in Harrenhal ontmoet, in het jaar van de valse lente.’
‘O.’ Arya wist niets anders te zeggen. ‘Maar waarom is ze in zee

gesprongen?’
‘Ze had een gebroken hart.’
Sansa zou hebben gezucht en omwille van de ware liefde een

traan vergoten hebben, maar Arya vond het gewoon stom. Alleen
kon ze dat niet tegen Ned zeggen, niet over zijn eigen tante. ‘Had
iemand het gebroken?’

Hij aarzelde. ‘Misschien is het niet aan mij...’
‘Zeg op.’
Hij keek haar aan, niet op zijn gemak. ‘Mijn tante Allyria zegt

dat jonkvrouwe Ashara en uw vader in Harrenhal verliefd op el-
kaar werden...’

‘Niet waar. Hij hield van mijn moeder.’
‘Ongetwijfeld, jonkvrouwe, maar...’
‘Zij was de enige van wie hij hield.’
‘Dan moet hij die bastaard onder een koolblad gevonden heb-

ben,’ zei Gendry achter hen.
Arya wilde dat ze nog een wilde appel had om tegen zijn smoel

te laten stuiteren. ‘Mijn vader had eer,’ zei ze boos. ‘En we heb-
ben het trouwens niet tegen jou. Waarom ga je niet terug naar
Steensept, de stomme klokjes van die meid laten klingelen?’

Daar ging Gendry niet op in. ‘Jouw vader heeft z’n bastaard ten-
minste nog grootgebracht, heel anders dan de mijne. Ik weet niet
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eens wie het was. Een of andere stinkende dronkaard, wed ik, net
als al die anderen die mijn moeder uit het bierlokaal mee naar huis
sleepte. Altijd als ze woedend op me was zei ze: “Als je vader hier
was zou-ie je verrot slaan.” Dat is alles wat ik van hem weet.’ Hij
spuwde. ‘Nou, als hij nu hier was sloeg ik hém misschien verrot.
Maar hij zal wel dood zijn, en jouw vader is ook dood, dus wat
maakt het uit met wie hij naar bed ging?’

Voor Arya maakte het wel uit, al had ze niet kunnen zeggen
waarom. Ned probeerde zich te verontschuldigen omdat hij haar
uit haar doen had gebracht, maar dat wilde ze niet horen. Ze druk-
te haar hielen in de flanken van haar paard en liet hen allebei voor
wat ze waren. Angui de Schutter reed een paar passen voor hen
uit. Toen ze naast hem kwam, zei ze: ‘Dorners liegen toch?’

‘Daar zijn ze beroemd om.’ De boogschutter grijnsde. ‘Van ons
Markers zeggen ze natuurlijk hetzelfde, dus dan weet je het wel.
Waar wringt de schoen? Ned is een goeie jongen...’

‘Hij is een stomme leugenaar.’ Arya verliet het pad, sprong over
een verrot stuk hout en plonsde een stroombedding door. De kre-
ten van de vogelvrijen achter haar negeerde ze. Ze willen me al-
leen maar nog meer leugens vertellen. Ze overwoog een poging te
doen om weg te komen, maar ze waren met te veel en ze kenden
deze gebieden te goed. Wat had het voor zin om ervandoor te gaan
als je toch werd gegrepen.

Het was Harwin die haar uiteindelijk inhaalde. ‘Waar dacht u
dat u naartoe ging, jonkvrouwe? U moet niet weglopen. In deze
wouden zitten wolven, en nog erger.’

‘Ik ben niet bang,’ zei ze. ‘Die jongen, Ned, die zei...’
‘Ja, hij heeft het me verteld. Jonkvrouwe Ashara Dayn. Dat is

een oud verhaal. Ik heb het eens op Winterfel gehoord toen ik niet
ouder was dan u nu bent.’ Hij greep haar breidel stevig vast en
wendde haar paard. ‘Ik betwijfel of er enige waarheid in schuilt.
Maar zo ja, wat dan nog? Toen Ned die Dornse jonkvrouw leer-
de kennen leefde zijn broer Brandon nog, en die was met jonk-
vrouwe Catelyn verloofd, dus er rust geen smet op uw vaders eer.
Niets is zo geschikt als een toernooi om de gemoederen hoog te la-
ten oplaaien, dus misschien zijn er ’s nachts in een tent wat woord-
jes gewisseld, wie zal het zeggen? Woorden, of kussen, of misschien
meer, maar wat schuilt daar voor kwaad in? Het was lente, of dat
dachten ze althans, en geen van beiden waren ze gebonden.’

‘Maar ze heeft zelfmoord gepleegd,’ zei Arya onzeker. ‘Ned zegt
dat ze vanaf een toren in zee is gesprongen.’
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‘Dat is waar,’ gaf Harwin toe terwijl hij haar terug leidde, ‘maar
dat was uit rouw, wed ik. Ze had een broer verloren, het Zwaard
van de Morgen.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Laat het maar rusten,
jonkvrouwe. Ze zijn allemaal dood. Laat het rusten... en alstublieft,
als we in Stroomvliet zijn, zeg hier dan niets van tegen uw moe-
der.’

Het dorp was precies waar Pees had gezegd dat het zou zijn. Ze
schuilden in een grijsstenen stal. Er was nog maar een half dak,
maar dat was een half dak meer dan enig ander gebouw in het
dorp. Dit is geen dorp, dit zijn alleen maar zwarte stenen en ou-
we botten. ‘Hebben de Lannisters de inwoners gedood?’ vroeg Arya
terwijl ze Angui hielp met het droogwrijven van de paarden.

‘Nee.’ Hij wees. ‘Kijk maar wat een dikke laag mos er op de ste-
nen zit. Daar is al tijden niemand meer aan geweest. En daar uit
die muur groeit een boom. Dit plaatsje is lang geleden in brand ge-
stoken.’

‘Wie heeft het dan gedaan?’ vroeg Gendry.
‘Hoster Tulling.’ Pees was een kromgebogen, mager oud man-

netje, afkomstig uit deze streek. ‘Dit was het dorp van heer Goe-
denbeek. Toen Stroomvliet zich voor Robert verklaarde, bleef Goe-
denbeek de koning trouw, dus heeft heer Tulling hem te vuur en te
zwaard bestreden. Na de Drietand sloot Goedenbeeks zoon vrede
met Robert en heer Hoster, maar daar hadden de doden niets meer
aan.’

Er viel een stilte. Gendry wierp Arya een vreemde blik toe en
wendde zich toen af om zijn paard te roskammen. Buiten bleef de
regen maar vallen. ‘Volgens mij hebben we een vuur nodig,’ ver-
klaarde Thoros. ‘De nacht is donker en vol verschrikkingen. En
nat ook, nietwaar? Veel te nat.’

Jaak Geluk hakte wat droog hout van een paardenbox af, ter-
wijl Pees en Merrit stro verzamelden om het vuur aan te maken.
Thoros zelf sloeg de vonk, en Liem wakkerde met zijn grote gele
mantel de vlammen aan tot ze loeiden en dansten. Al snel was het
bijna heet in de stal. Thoros zat er met gekruiste benen voor en
verslond de vlammen met zijn blikken, net als op Hogenhart. Arya
sloeg hem nauwlettend gade. Eenmaal bewogen zijn lippen, en ze
dacht dat ze hem ‘Stroomvliet’ hoorde mompelen. Liem ijsbeerde
hoestend heen en weer, op de hielen gezeten door een langgerekte
schaduw, terwijl Tom van Zevenen zijn laarzen uittrok en zijn voe-
ten masseerde. ‘Ik moet gek zijn, dat ik naar Stroomvliet terugga,’
klaagde de zanger. ‘Die Tullings hebben ouwe Tom nog nooit ge-
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luk gebracht. Die Lysa was het die me de hoge weg op stuurde,
waar de maanmannen me mijn goud, mijn paard en ook nog eens
al mijn kleren afpakten. In de Vallei zijn nog steeds ridders die kun-
nen vertellen hoe ik bij de Bloedpoort kwam met alleen mijn harp
om mijn schaamte te bedekken. Ze lieten me eerst ‘De Naamdag-
jongen’ en ‘De Koning zonder Moed’ zingen voordat ze de poort
openden. Mijn enige troost is dat drie van hen erin zijn gebleven
van het lachen. Sindsdien ben ik niet meer in het Adelaarsnest ge-
weest, en ‘De Koning zonder Moed’ zing ik ook nooit meer, nog
niet voor al het goud van de Rots van Casterling...’

‘Lannisters,’ zei Thoros. ‘Brullend rood met goud.’ Hij werkte
zich overeind en liep naar heer Beric. Liem en Tom volgden hem
zonder dralen. Arya kon niet verstaan wat ze zeiden maar de zan-
ger bleef maar blikken op haar werpen, en een keer werd Liem zo
kwaad dat hij met een vuist tegen de Muur sloeg. Dat was het mo-
ment waarop Beric haar dichterbij wenkte. Het was het laatste wat
ze wilde, maar Harwin duwde haar naar voren met een hand op
haar onderrug. Ze deed twee stappen en aarzelde, vervuld van
vrees. ‘Heer.’ Ze wachtte af wat heer Beric zou zeggen.

‘Vertel het haar,’ beval de Bliksemheer aan Thoros.
De rode priester hurkte naast haar. ‘Jonkvrouwe,’ zei hij, ‘de

Heer heeft mij een blik op Stroomvliet geschonken. Een eiland in
een zee van vuur, leek het wel. De vlammen waren springende leeu-
wen met lange, karmijnrode klauwen. En zoals ze brulden! Een zee
van Lannisters, jonkvrouwe. Stroomvliet zal weldra worden aan-
gevallen.’

Arya had een gevoel alsof hij een stomp in haar buik had gege-
ven. ‘Nee!’

‘Lieve kind,’ zei Thoros, ‘de vlammen liegen niet. Soms lees ik
ze verkeerd, blinde dwaas die ik ben. Maar ditmaal niet, denk ik.
Binnenkort zullen de Lannisters Stroomvliet belegeren.’

‘Robb zal ze verslaan.’ Arya’s gezicht werd koppig. ‘Hij zal ze
verslaan, zoals hij al eerder heeft gedaan.’

‘Het kan zijn dat je broer vertrokken is,’ zei Thoros. ‘Je moeder
ook. Ik heb hen niet in de vlammen gezien. Die bruiloft waar de
oude vrouw over sprak, een bruiloft op de Tweelingen... zij heeft
zo haar eigen manier om dingen te weten, die vrouw. De weirbo-
men fluisteren haar tijdens haar slaap in het oor. Als zij zegt dat je
moeder naar de Tweelingen is vertrokken...’

Arya keerde zich naar Tom en Liem toe. ‘Als jullie me niet had-
den gevangen, dan wás ik daar nu al. Ik zou thuis zijn geweest.’
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Heer Beric negeerde haar uitbarsting. ‘Jonkvrouwe,’ zei hij met
vermoeide hoffelijkheid, ‘kent u de broer van uw grootvader van
gezicht? Ser Brynden Tulling, de Zwartvis genaamd? Kent hij u
wellicht?’

Arya schudde haar hoofd en voelde zich ellendig. Ze had haar
moeder wel over ser Brynden Zwartvis horen spreken, maar als ze
hem ooit zelf had gezien, dan was dat geweest toen ze nog te klein
was om het te onthouden.

‘De kans dat de Zwartvis goed geld zal neertellen voor een meis-
je dat hij niet kent is klein,’ zei Tom. ‘Die Tullings zijn norse, wan-
trouwige lieden, hij zal denken dat we hem valse waar willen ver-
kopen.’

‘We overtuigen hem wel,’ zei Liem Limoenmantel hardnekkig.
‘Zij zal hem overtuigen, of anders Harwin. Stroomvliet is het
dichtst bij. Ik vind dat we haar daarheen moeten brengen en het
goud moeten opstrijken, dan zijn we verdomme van haar af.’

‘En als de leeuwen ons in het kasteel te pakken krijgen? Die zou-
den niets liever doen dan heer Beric in een kooi aan de hoogste
punt van de Rots van Casterling hangen.’

‘Ik ben niet van plan mij te laten vangen,’ zei heer Beric. Eén
woord bleef onuitgesproken in de lucht hangen: levend. Ze hoor-
den het allemaal, zelfs Arya, ook al kwam het niet over zijn lip-
pen. ‘Toch kunnen we hier niet blindelings te werk gaan. Ik wil
weten waar de legers zich bevinden, zowel de wolven als de leeu-
wen. Sharna zal wel iets weten, en de maester van heer Vannis nog
wel meer. Eikelhove is niet ver. Vrouwe Smalhout zal ons een tijd-
lang onderdak bieden terwijl we er verkenners op uitsturen om er-
achter te komen...’

Zijn woorden dreunden tegen haar oren als het geroffel van een
trom, en ineens kon Arya er niet meer tegen. Ze wilde naar Stroom-
vliet, niet naar Eikelhove, ze wilde haar moeder en haar broer
Robb, niet vrouwe Smalhout of een oom die ze helemaal niet ken-
de. Met een ruk draaide ze zich om en stormde naar de deur, en
toen Harwin haar arm probeerde te grijpen dook ze voor hem op-
zij, snel als een slang.

Buiten de stal regende het nog steeds, en ver weg in het westen
flitste de bliksem. Arya rende zo hard als ze kon. Ze wist niet waar
ze heen ging, alleen dat ze op zichzelf wilde zijn, weg van al die
stemmen, weg van hun holle woorden en gebroken beloften. Ik
wilde alleen maar naar Stroomvliet. Het was haar eigen schuld,
omdat ze Gendry en Warme Pastei had meegenomen toen ze Har-



42

renhal verliet. Alleen zou ze beter af zijn geweest. Als ze alleen was
geweest hadden de vogelvrijen haar nooit gevangen, en dan zou ze
nu bij haar moeder en Robb zijn. Zij zijn nooit mijn wolvenpak
geweest. Als ze dat wel waren, zouden ze me niet in de steek la-
ten. Ze spetterde door een modderplas. Iemand riep haar naam,
Harwin waarschijnlijk, of Gendry, maar de donder die een halve
hartslag na de bliksem door de heuvels rolde, overstemde hen. De
Bliksemheer, dacht ze boos. Misschien kon hij niet doodgaan, maar
hij was zeker niet in zijn eerste leugen gestikt.

Ergens links van haar hinnikte een paard. Arya kon nog geen
vijftig passen van de stal verwijderd zijn, maar ze was al tot op het
bot doorweekt. Ze dook een hoek van een van de bouwvallige hui-
zen om, in de hoop dat de bemoste muren beschutting tegen de re-
gen zouden bieden en botste bijna tegen een van de wachtposten
op. Een gemaliede hand sloot zich hard om haar arm.

‘Je doet me pijn!’ zei ze, kronkelend in zijn greep. ‘Laat me los,
ik ging al terug, ik...’

‘Terug?’ De lach van Sandor Clegane was als ijzer dat over steen
schraapt. ‘Dat kun je op je buik schrijven, wolvenmeid. Je bent van
mij.’ Hij had maar één hand nodig om haar omver te trekken en
haar trappelend naar zijn wachtende paard te slepen. De koude re-
gen ranselde hen beiden en spoelde haar kreten weg, en het enige
wat door Arya heen ging was de vraag die hij haar eens had ge-
steld: Weet jij wat honden met wolven doen?


