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het zwevende gewest
Het mysterieuze Zwevende Gewest is in groot gevaar, 

maar niemand weet waar de dreiging vandaan komt. De ter dood 
veroordeelde Roodhaar en Kiley worden door de Mandat op verkenning 

uitgestuurd en reizen met hun gids Ginnes door delen van 
de Diepe Wereld waar het gevaar altijd op de loer ligt. 

Ze komen op het spoor van een verschrikkelijk wapen, dat door een 
van de grootste vijanden van de Mandat in gereedheid wordt gebracht. 

Zijn Roodhaar en Kiley op tijd om totale vernietiging te voorkomen?

De kronieken van Roodhaar is de spectaculaire spin-off van Storm, 
die zich volledig afspeelt in de mysterieuze Diepe Wereld.
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hoog boven de barbaarse continenten 
van de diepe wereld bevindt zich een 
bijzonder gewest...

een geisoleerde gemeenschap die zich op een plateau boven het 
aardoppervlak verheft, rustend op zes enorme pilaren.

Het zwevende gewest is alleen bereikbaar 
via een eeuwenoud pad dat zich om een van 
de pilaren van het gewest wentelt. het werd 
uitgehakt door honderden krijgsgevangenen 
van de slag om heentroon en ondanks een 
gedenksteen voor hun noeste arbeid was Hun 
lot niet benijdenswaardig.

de beklimming duurt, afhankelijk van het 
tempo van de loper of rijdier, meerdere 
dagdelen. Vandaar dat zich in de loop der 
jaren langs de route een levende handel 
in allerlei goederen heeft ontwikkeld.

maar de reiziger die we volgen heeft geen 
interesse in gezouten jakkenstaart, lauwe 
biertranen of geverfde enkelwindsels.

..
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een bouwwerk dat zijn gelijke in 
de diepe wereld niet kent.

hij heeft al vele malen de pilaar 
beklommen en weet feilloos de 
weg naar zijn einddoel te vinden...

ik zeg je dat onze dienst er
nog lang niet opzit. de parandiet

van dienst geeft de mooiste 
klussen weer aan zijn vriendjes. 

probleemloos krijgt de reiziger 
toegang tot de gebouwen binnen 
de paleismuren...

toch wordt hij iedere keer overvallen
door de schoonheid en het grootse 
ontwerp van het paleis van de mandat... 

hier nemen we afscheid van onze nieuwe vriend en 
volgen we twee officieren uit het mandaatse leger.

je moet ook niet altijd tegen de 
man ingaan. af en toe ja en amen 
zeggen kan je nog ver brengen.
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geef ze wel eerst een opfris-
beurt, want zo kunnen ze niet voor 

de Mandat verschijnen.

jammer. ik vond het wel gezellig om 
wat gezelschap te hebben. Zo lang 

blijven ze meestal niet in leven.

zeker, en ik word nog blijer 
als jij je handen thuishoudt.

wacht maar tot ik de 
parandiet van dienst 

ben. dan kun je beter 
mijn vriend zijn.

goed nieuws, gevangenen. 
jullie hebben hier lang 
genoeg rondgehangen.

dan weet ik al wie 
ik in bad ga stoppen.

ben je blij dat 
eindelijk die 

boeien afgaan?
ik hoop voor hem 

dat hij zijn adem heel 
lang kan inhouden.

Wij zijn hier voor de 
gevangenen. We nemen 
ze mee naar de Mandat.
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Kleed jullie hier om. 
Wij blijven voor de 

deur staan.
De vraag is alleen, 
in hoeveel stukken.

Mooi! We laten de boeien 
achterwege... jullie 

kunnen toch geen kant op!

Zonde van de nieuwe kleding, 
want ze eindigen toch in het 

benedenland.

in het paleis kunnen jullie je 
toonbaar maken voor de Mandat...

Dus dit zijn de 
huurlingen die prins 

nerlin moesten 
beschermen...

Vanaf hier doodse 
stilte. De Mandat zal 

jullie ontvangen.

We naderen 
de troonzaal!
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Jullie hebben gefaald 
in de opdracht die jullie 

was toevertrouwd.

...De dood!

Jullie hadden de taak om mijn zoon 
hier veilig naartoe te brengen, en het 

enige waar jullie mee komen...

Breng ze dichterbij. ik 
wil degenen die de dood 

van mijn zoon op hun 
geweten hebben in de 
ogen kunnen kijken.

...is het 
medaillon dat hij 
bij zich droeg!

Op jullie knieen 
voor de Mandat.

..

En voor zo’n mislukking 
ken ik maar een straf...
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Mijn zoon is gestorven, 
voor een cadeau dat hij 

mij wilde geven....

ik wil alleen 
het echte verhaal 

horen.

Wees blij dat we 
het er levend vanaf 
hebben gebracht.

...en toen is Nerlin gestorven 
aan de beet van een wasarie, 
omdat hij voor u een gouden 

ei wilde bemachtigen.

Heer, kunnen we ze 
meenemen naar de 
executieplaats?

Laat ze los. 
Ze zijn vrij!

...waarom laat 
hij ons gaan? we 

hebben nog zoveel 
te vertellen!

Hoogheid, er is nog wel de 
kwestie aangaande de dreiging 

uit het benedenland en...

Wacht!

Hoogheid, voordat u de doodstraf laat 
voltrekken wilt u misschien nog wel 

naar hun verhaal luisteren. Ze hebben 
een lange reis gemaakt om het droevige 

nieuws over uw zoon te brengen. 

akkoord. vertel me hoe mijn 
zoon het leven heeft verloren.

terugdenkend aan de gebeurtenissen in 
Brogard vertelt roodhaar hoe de zoon 
van de mandat om het leven is gekomen.

hmmmm...

Ai, we waren 
bijna weg.
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We hebben namelijk zojuist 
een bericht ontvangen dat 
ons gewest in gevaar is.

dat vind ik geweldig, Maar 
om er zeker van te zijn dat 
jullie terugkomen, wil ik 
wel dat er een van jullie 

hier blijft.

Fijn! daar hoopten 
we ook op.

ik bedenk me net dat 
jullie toch iets voor me 

kunnen doen.

het schijnt dat ten zuiden van het oegst 
moeras zich een onbekende vijand 

ophoudt. hij zou over een verschrikkelijk 
wapen beschikken, waarmee hij het 
zwevende gewest wil vernietigen.

het spreekt voor zich dat wij 
die taak op ons nemen.

ahum... 
ik wil hier wel 

blijven!

altijd prettig als het 
ceremoniele harnas uit is. 

 zo praat het een stuk 
makkelijker. Dus Jullie 
worden onze spionnen.

Mijn kanselier licht jullie verder 
in, terwijl mijn bedienden me uit 

dit harnas helpen.

We willen dat een klein team op 
onderzoek gaat, om te achterhalen 

wat deze bedreiging inhoudt.

:

, ,
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Meisje, goudbier 
voor onze gasten.

ik heb een keer het bed met hem gedeeld en dit is mijn 
aandenken aan die nacht. geloof me, dan heb ik nog 

geluk gehad. velen hebben zijn passie niet overleefd.

Ga niet met hem mee. Blijf 
bij je vrienden en laat 

een van hen hier blijven.

Sorry, ik keek niet 
waar ik liep. ik help je 

om dit op te ruimen.

Mijn vrienden 
willen me nog iets 

zeggen.

U hoeft zich niet te 
verontschuldigen. ik deed dit 
expres om u te waarschuwen.

Fijn. Dan stel ik voor dat je met 
mij meegaat, terwijl we deze 

heren iets te drinken aanbieden.

Onder het knappe gelaat 
van de mandat schuilt 
een wreed monster.

Waar blijf je? ze kan prima 
zelf de rommel opruimen.

Oeps!

sorry, jongens. ik moet 
de mandat volgen.
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ik vrees dat ik een 
overhaaste beslissing 

heb genomen. De Mandat 
blijkt toch niet zo’n  

fijn heerschap te zijn 
als ik dacht.

vooruit, rooie. 
ik ben niet gewend 

om te wachten.

Dan zal ik 
blijven.

geregeld! kunnen 
wij dan onze wapens 

en kleding terug- 
krijgen?

geen denken 
aan. iemand 

blijft hier als 
verzekering.

ik voel me wel een beetje 
schuldig. Misschien had ik 

toch moeten blijven.

Zal ik dan met 
u meegaan?

Dat had ik je 
al meteen kunnen 

vertellen.

Doe niet zo belachelijk. 
Mijn bedienden brengen 

je naar je kamer.

De kapitein redt zich 
wel, en hij loopt minder 

gevaar dan jij als je 
met die smeerlap was 

meegegaan.

Weet u, wij zijn een sterk 
team, en dat moet niet 
worden opgesplitst. 

Laat ons samen gaan, en 
ik verzeker u, we komen 

terug.

kanselier, draag er zorg 
voor dat onze spionnen met hun 

spullen kunnen vertrekken.
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