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INSULA





Voor Lucas en Maud,
die de magie in het alledaagse zien



‘En daar in de diepte, 
waar ik het niet had verwacht,

vond ik leven...’

- Efra Kalan
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1

Van de reis kan ik mij niet veel herinneren. Ik was jong in alle opzichten, maar besefte wel 
dat alles voortaan anders zou zijn. 

De dag was begonnen zoals alle andere, een routine die mij jarenlang nog niet zo was 
opgevallen. De winters waren streng in Wandera, het westelijk gelegen koninkrijk in de 
Lage Wereld waar mijn familie al generaties lang woonde. Jaar na jaar worstelden we om 
de winter door te komen. 

Het was overleven, maar we wisten niet beter. Ons bescheiden huis stond op een 
helling en lag diep in het Dwaalwoud. Een plek die ik zelf nooit gekozen zou hebben, zo 
geïsoleerd en lastig te bereiken, zeker voor mensen die er niet bekend waren. Mijn vader 
had ons huis met eigen handen gebouwd en de houten blokhut groeide mee met ons 
gezin. Het was praktisch en eenvoudig ingericht, met als centraal punt de enorme open 
haard in de woonkamer die daarmee ook diende als keuken. Het huis rook altijd naar 
versgebakken brood of gebraden vlees. Later zou ik die geuren sterk associëren met mijn 
jeugd en vol weemoed terugdenken aan de tijd waarin alles nog zo eenvoudig leek.

In de regenachtige seizoenen van het jaar werd het hout van de hut vochtig en hing 
er een wat muffe geur die pas wegtrok als de zon in het voorjaar hoger aan de hemel 
klom. Dat was mijn favoriete tijd van het jaar, omdat ik dan meer naar buiten kon. In de 
gure herfst- en wintermaanden was ik meer aan huis gekluisterd en als we ingesneeuwd 
raakten werd mijn wereld zó klein dat ik soms moeite had te ademen. Urenlang zat ik met 
mijn neus tegen de ruit gedrukt, verlangend naar de buitenwereld die tegelijkertijd ver 
weg en dichtbij was. 

Terwijl mijn vader en twee broers iedere dag in het woud gingen jagen, verzorgden 
mijn moeder en ik het huishouden. We brachten iedere dag uren door met het vlechten en 
rijgen van manden. Mijn moeder had het weer van haar moeder geleerd en hoefde er niet 
meer bij na te denken als ze prachtige manden vervaardigde van riet en stro. 

Soms wist mijn vader van een handelaar in het dorp wilgentenen te kopen. Ik kon 
aan zijn gezicht zien wanneer hij ermee thuiskwam, omdat hij al voorpret had bij de 
gedachte aan hoe gelukkig hij haar zou maken met het kostbare materiaal. Door de jaren 
heen gaf ze het ambacht aan mij door, maar mijn hart zou er nooit zo inzitten zoals bij haar. 

Urenlang kon ze zich verliezen in het vlechten terwijl ze zachtjes neuriede. Ze 
vertelde mij dat de melodieën uit haar vaderland Aventine kwamen, een welvarend 
koninkrijk in het oosten. Ik wist niet veel over hoe haar leven was geweest voordat ze met 
mijn vader was getrouwd en ons had gekregen. Ze was zo tevreden met de eenvoud, dat 
ze vooral in het moment leefde en niet te veel terugdacht. Ik denk dat ik vooral daar 
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jaloers op was, het was voor mij namelijk niet genoeg. 
Iedere maand daalden we de heuvel af naar het dorp, waar we onze manden en 

andere vlechtwerken verkochten of ruilden voor etenswaren. Mijn moeder stond 
inmiddels bekend om haar ambachtelijke talent en we hadden nooit moeite om de 
voorraad te verkopen. Toch viel het niet mee om voldoende eten te verzamelen voor twee 
volwassenen en drie opgroeiende kinderen. Pas toen ik wat ouder was, kreeg ik 
bewondering voor hoe mijn moeder van schamele hoeveelheden en simpele 
voedingswaren toch iets lekkers wist te maken. En begreep ik dat mijn ouders alles op 
alles moesten zetten om voor ons te zorgen. 

Kortom: ons leven was eenvoudig en overzichtelijk. Tot die ene dag in het midden 
van de winter, vlak voor de lente waarin ik zeventien zou worden. 

De dag waarop, achteraf gezien, alles begon.
Zoals vrijwel iedere avond zat ik naast mijn moeder voor de haard, terwijl ik met 

lange halen mijn mahoniebruine lokken borstelde. Mijn huid tintelde van de warmte van 
het haardvuur. Mijn broer Sep vertelde een sterk verhaal over de jacht van die dag, waar 
we allemaal hartelijk om lachten. Het was het toonbeeld van gemoedelijkheid, zo met zijn 
allen rond de haard. 

Het volgende moment werd uit het niets de voordeur opengegooid en drong de 
koude winterwind onze behaaglijke warme kamer binnen. Het wezen dat de deuropening 
vulde leek uit een andere wereld te komen. Gehuld in een donkergrijze mantel rees het 
met bovennatuurlijke lengte boven ons uit. Donkere ogen zochten met scherpe blik de 
kamer af tot ze de mijne vonden en instinctief maakte ik mij kleiner. 

Mijn vader stond op en reikte naar zijn mes, maar bevroor in het midden van die 
beweging alsof hij bij voorbaat besefte dat het geen zin had. Alsof hij zich ineens 
realiseerde wie ons huis had betreden. Zijn ogen vlogen vol ongeloof naar mijn moeder, 
zij had mij achter zich geduwd in een poging mij af te schermen, terwijl mijn broers zich 
verstopten onder de eikenhouten tafel. 

De koude wind drong naar binnen en ik verkilde tot op het bot, maar het kippenvel 
dat zich over mijn hele lichaam verspreidde, werd ook veroorzaakt door de vreemde 
trilling die het wezen omringde. 

Het kon niet... Maar toch voelde het magisch. 
Hoewel magie in mijn leven niet bestond, herkende ik het meteen van de in mysterie 

gehulde verhalen van de dorpsoudsten. De magie was al tweehonderd jaar weg uit onze 
wereld en hoewel er niet over gesproken mocht worden, leefde het gemis onder de 
bevolking. Dit wezen ademde echter een energie die meer was dan ik met het blote oog 
kon zien en hij bewoog zich rustig en vastberaden naar mij toe. Ik kon zijn gezicht niet 
zien, verscholen achter de kap van de donkere mantel. 

Mijn vader stamelde: ‘Het is nog te vroeg, het kan nog geen tijd zijn!’ 
Het wezen keek hem aan en verstilde in zijn beweging. Ik keek naar mijn vader en 

schrok van de angst en het verdriet die op zijn gezicht getekend stonden. Zo had ik hem 
nog nooit gezien. Mijn broers keken van onder de tafel met grote ogen toe en ik voelde 
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mijn moeder trillen. 
Het wezen antwoordde rustig en met lage stem: ‘Tijd is er nooit geweest, dit 

moment was onvermijdelijk. Ik heb opdracht gekregen haar te halen.’ 
Een ogenblik lang was het stil, op het gieren van de wind en het knetteren van het 

haardvuur na. Ik voelde mijn ogen prikken van opkomende tranen, een reactie op het 
besef dat het over mij ging. Alsof ik wist dat het wezen voor mij kwam. 

Ik trok aan mijn moeders arm, zodat ze mij wel moest aankijken en zocht in haar 
ogen naar antwoorden. Zoals ik de laatste tijd steeds vaker deed. Twijfelend over hoe 
mijn leven was vormgegeven, mij ernstig afvragend of het wel zo hoorde te zijn. 

Het wezen stak een in een zwarte handschoen gehulde hand naar mij uit en zei:  
‘De tijd is gekomen om te gaan, ik ben aan jou toegewezen als gids.’ 

Ik keek mijn moeder weer aan en zij greep mijn handen vast voor ze mij aankeek en 
zuchtte: ‘Kom, Efra.’ 

Ze pakte mijn hand stevig beet en samen liepen we naar mijn kamer. Ik slaagde erin 
mijn ene voet voor de andere te zetten, maar was er met mijn gedachten totaal niet bij. 
Mijn moeder pakte mijn rugzak van de kast en vulde hem met enkele spullen en wat 
kleren. Ik keek haar vragend aan en snapte niet waarom het voor haar niet als een 
verrassing leek te komen. 

‘Ze heeft niet veel nodig.’ 
Het wezen richtte zich van achter ons tot mijn moeder. Ze draaide haar rug naar mij 

toe en stopte met trillende handen nog wat spullen in de rugzak alvorens hem dicht te 
gespen. 

Ik keek het wezen vertwijfeld aan en alsof het merkte dat ik mij steeds meer verloren 
voelde, haalde hij de kap weg van zijn gezicht. Het was een man die onder de kap 
verborgen zat. Een man zoals ik nog nooit had gezien. Ik staarde hem gefascineerd aan; 
zijn lange grijze haren waren aan de achterkant van zijn hoofd samengebonden en in zijn 
enigszins verweerde gezicht sprankelden hemelsblauwe ogen vol levenslust en wijsheid. 

Het blauw kwam mij tegemoet en keek zo naar mijn binnenste. Ik keek wat beter, 
maar hij had vreemd genoeg geen oogwit zoals ik, het blauw besloeg zijn hele oog. Zijn 
ogen waren zo puur blauw met een diepte waarin ik kon verdwalen. Zijn blik zag mij en 
alles om mij heen. 

Rondom zijn ogen en wangen zaten diepe groeven en zijn ogen stonden wat wijder 
uit elkaar dan bij ons. Door zijn linkeroor stak een gouden ring met een rode edelsteen 
erin. En op zijn rechterwang tekenden zwarte in elkaar overgaande golven zich scherp af 
tegen zijn bleke huid. Hij was lang, langer dan menselijk was. 

Zijn aanblik kalmeerde mij wat, alsof ik in zijn blik golvend water zag dat rustig in 
mij voortkabbelde en wat van de angst en onzekerheid wegnam. 

Hij boog zich rustig naar mij toe en keek me vriendelijk aan. ‘Dit alles moet vreemd 
voor je zijn, maar weet dat ik ben gekomen om je te begeleiden op de reis die komen gaat. 
Je zult veilig zijn bij mij, Efra, en hetgeen leren dat je nodig hebt om jouw taak te 
vervullen.’ 
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Hij verwijderde zijn handschoen en legde zijn warme hand op mijn schouder. ‘Er ligt 
voor jou een taak weggelegd die de koers van onze wereld zal bepalen. Je bent hier niet 
langer veilig. Daarom neem ik je mee naar een plek waar je beschermd kunt worden.’

‘Waarom nu?’ riep mijn vader met trillende stem. ‘Efra is nog niet herkenbaar, ze 
heeft nog tijd voor de transformatie zich voltrekt!’ 

De man richtte zich nu tot mijn ontredderde vader en sprak: ‘De duistere koning 
weet van haar bestaan en zal alles doen om haar te vinden voordat de transformatie 
plaatsvindt. De spionnen van Elmet en Mael hebben hun werk goed gedaan. Aan het hof 
van koning Amrak gaat het gerucht dat de himren afgeschermd en onherkenbaar onder 
het volk leeft. Amrak zal alles doen wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat Efra haar 
roeping als himren kan voltooien. Hij heeft een leger vergezeld van draugen het land 
ingestuurd om haar te vinden. Jullie moeten haar laten gaan, jullie hebben geen keus. Ze 
zullen haar vinden en doden. Of nog erger.’

‘Maar ze is niet herkenbaar als himren, daar hebben jullie notabene zelf voor 
gezorgd!’ beet mijn vader hem toe. 

Verward keek ik van de een naar de ander, naarstig op zoek naar antwoorden, naar 
duidelijkheid. Mijn moeder hield zich afzijdig met mijn rugzak stevig tegen zich 
aangeklemd.

‘Amrak weet wie zij is. Hij weet het. Onze inspanningen om Efra voor zijn oog 
verborgen te houden kunnen niet langer standhouden onder de vloek.’ 

De vreemdeling gebaarde dringend naar mij en wreef over zijn gezicht. ‘Nog even 
en ze zal gevonden worden. En zodra dat gebeurt, zal een roedel draugen het Dwaalwoud 
binnendringen om alles en iedereen te vermoorden tot ze haar hebben gevonden.’ 

Er viel een stilte. 
Mijn ouders keken elkaar aan en in hun blik werd zonder woorden veel gezegd. Mijn 

moeder wendde als eerste haar ogen af, liep naar de schouw en haalde iets kleins uit het 
ebbenhouten kistje dat daar al mijn hele leven stond. 

Ze kwam voor mij staan en opende haar hand. In haar palm lag een tere zilveren 
ketting met een beeldschone hanger, zo wit als sneeuw en de sterren aan de hemel. 

Ze drukte het in mijn ijskoude handen en zei zacht met trillende stem: ‘Efra, we 
hebben altijd geweten dat dit moment zou komen. Het spijt mij dat we het voor je hebben 
verzwegen. Maar neem dit mee, draag het bij je.’  

Vertwijfeld keek ik rond en vreemd genoeg wist ik dat dit moest gebeuren. Hoeveel 
vragen ik op dat moment ook had, ik voelde dat het klopte. Dat mijn leven tot die dag een 
aaneenrijging van momenten was geweest om mij te vormen tot wie ik daadwerkelijk was. 
En wat ik moest doen.

Mijn maag speelde op bij het idee afscheid te moeten nemen van mijn familie. 
Tegelijkertijd wist ik dat dit de enige weg was die ik had te gaan. Ik keek de vreemdeling 
aan, nam de rugtas van mijn moeder over en pakte mijn mantel. 

Ik kon geen woorden vinden, maar de tranen biggelden over mijn wangen toen de 
man mij met zijn hand op mijn schouder de deur uit leidde. 
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Nog één keer draaide ik mij om en rende naar mijn ouders. Ik klampte mij aan hen 
vast en prentte alles in mijn geheugen: hun geur, het gevoel van hun armen om mij heen 
en het schokken van onze lichamen terwijl wij huilden. En de koelte van de ketting in 
mijn hand die zachtjes leek te zoemen en pulseren. 

Ik maakte mij van hen los, draaide mij om en liep zonder om te kijken de deur uit. 
Buiten wachtte een paard met wagen, de vreemdeling nam de tas van mij over en hielp mij 
in de wagen die bekleed was met zacht hooi. 

Hij stopte mij snel een dikke deken toe en keek me onbewogen aan alvorens op de 
bok te klimmen en het paard te wenden. 

‘Blijf laag, houd je verscholen’ fluisterde hij.
Terwijl de wagen vooruitschoot, keek ik nog een keer achterom. Naar het kleine 

huis dat mijn thuis was geweest, mijn ouders die in elkaars armen in de deuropening 
stonden en mijn broers die achter de wagen aan renden en wanhopig mijn naam 
schreeuwden. Ik voelde mij loodzwaar, maar het lukte om mijn arm op te tillen als 
afscheid. 

Afscheid van het leven dat ik had gekend, het leven waar ik de laatste tijd zo veel 
vragen over had gehad. Waarvan ik altijd had geweten dat het ergens niet klopte. Het 
leven dat niet genoeg was geweest. Ik huilde in stilte, alsof mijn lichaam zich geen raad 
wist met alle tegenstrijdigheden die erin huisden. 

De man keek om en zijn blik verzachtte. ‘Weggaan is het moeilijkste, Efra. Weet dat 
dit het beste is. Je bent niet alleen. Oh, en mijn naam is Cu.’ 

Hij wendde zijn gezicht af en spoorde het paard tot snelheid aan. Ik keek achterom, 
het huis leek te vervagen, totdat het niet meer te zien was. De tranen op mijn wangen 
kwamen in contact met een natte kou en ik zag dat het sneeuwde. Ik trok de deken dicht 
om mij heen. 

Dikke vlokken daalden vanuit de hemel op de aarde neer en wisten onze sporen uit. 
Het landschap zag er nu al niet meer hetzelfde uit.

Als ik er nu op terugkijk, weet ik niet precies hoe lang de reis duurde. We reden door het 
Dwaalwoud waar mijn vader en de generaties voor hem hadden gejaagd. Het woud dat 
erom bekend stond zelfs de beste woudlopers tot wanhoop te drijven, omdat alles op elkaar 
leek, was nu ook voor mij onbekend terrein. Zo ver was ik nog nooit van huis geweest. 

Ik ging liggen, mijn blik gericht op de enorme eeuwenoude bomen om ons heen, 
met hun dikke takken die steeds verder doorbogen onder het gewicht van de sneeuw. 

De lucht was amper zichtbaar en het woud was opvallend stil. Alsof het zijn adem 
inhield en wachtte op wat komen ging. 

Dikke sneeuwvlokken bleven gestaag neerdalen en het landschap werd witter en 
witter. Ik werd heen en weer gewiegd in de wagen en viel van uitputting in een diepe slaap. 

Ik ontwaakte toen Cu zacht in mijn schouder kneep: ‘Hier, eet wat.’ 
Het brood dat hij in mijn hand stopte, was verrassend zacht en de warme nectar die 

hij voor mij inschonk verdreef de kou uit mijn lichaam. Het was inmiddels ochtend, 
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hoewel de zon zich achter het dikke wolkendek verschool en het woud nevelig bleef. 
‘We stoppen alleen als het niet anders kan, het is te gevaarlijk om te lang op 

eenzelfde plek te blijven’ vertrouwde Cu mij toe. ‘Als we voor de komende nacht 
geschikte beschutting kunnen vinden, stoppen we.’ 

Ook al leek hij rustig, hij bleef oplettend om zich heen kijken, zijn blauwe ogen alert 
en scherp. Zijn linkerhand rustte op zijn heup als bij een soldaat die zich klaarmaakt voor 
de strijd, maar hij leek geen enkel wapen bij zich te dragen. 

Mijn brood had ik gulzig naar binnen gewerkt, zo’n honger had ik. En voor ik het 
wist reden we weer verder, steeds verder. Ik lag in de wagen, keek omhoog en probeerde 
niet te denken aan thuis. 

Op dit moment van de dag zou het vuur nog zachtjes branden en mijn moeder zou 
blokken naar binnen halen om het ontbijt te bereiden. Mijn broers zouden al energiek 
rondom het huis rennen, in de sneeuw. Omdat het gemis mij ineens overdonderde, 
probeerde ik mij met gesloten ogen voor te stellen dat ik erbij was, wegduikend voor 
sneeuwballen en gierend van plezier. Zulke kleine wonderen waren bijzonder geweest in 
mijn saaie en teruggetrokken leven. 

De ketting zoemde lichtjes in mijn borstzak, tegen mijn hart, en onbewust legde ik 
mijn hand erop. Het was net alsof hij reageerde op mijn verlangen naar thuis. 

Regelmatig keek Cu over zijn schouder om te vragen hoe het met mij ging. Ik wist 
niet goed wat ik hem moest antwoorden, ik had nog amper gesproken sinds we gehaast 
waren vertrokken. Mijn keel zat dichtgeknepen door de warboel aan emoties die door 
mijn lijf gierden. Het leek hem niet te deren. 

‘Zodra we het Blauwe Meer hebben bereikt kunnen we rusten’ sprak hij.

Het Blauwe Meer. 
Ik was nog nooit buiten het woud geweest, maar had wel gehoord over het meer dat 

tegen de grenzen van Wandera aan lag. Van oudsher was dit het domein van de druïden, 
althans dat was wat de legenden vertelden. Maar de druïden waren gevlucht en spoorloos 
verdwenen toen de magie vervloekt en gebonden werd. De vestingen die duizenden jaren 
lang door hen waren bewoond, schenen verlaten en spookachtig leeg te zijn. 

Nieuwsgierig keek ik naar hem op: ‘Wat gaan we daar doen?’ 
Hij leek verrast mijn stem te horen en draaide zich naar mij om. ‘Daar is mijn volk en 

voorlopig ben je er veilig. Onze oudste, Mug, heeft opdracht gegeven jou te halen. Hij zal 
weten wat te doen.’

Cu was dus een druïde! Ik had het kunnen weten, zijn gezicht vertoonde alle 
kenmerken die in de verhalen van weleer werden beschreven, zo ook zijn lange ranke 
gestalte. Hoewel de magie bij hem voelbaar was, zag ik alleen niet het voor druïden 
kenmerkende licht dat als een wolk om hem heen zou moeten hangen. Was het wel magie 
dat ik ontwaarde? Of was het juist het ontbreken ervan?
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De hele dag reden wij door en het woud werd langzaamaan minder dicht. De sneeuw 
bleef vallen, maar minder intens dan toen wij onze reis begonnen. Het landschap was wit, 
kraakhelder en het geknars van de wielen weerklonk in een echo tussen de bomen door. 

Het uitgestrekte woud van Wandera ging rustig over in een licht glooiend en 
enigszins rotsachtig landschap. Ik ging rechtop zitten en keek vooruit naar de weg die 
voor ons lag. De heuvels werden in de verte almaar hoger met een reusachtig bergmassief 
aan de horizon. 

Na enkele uren minderde Cu vaart en manoeuvreerde hij de wagen naar een 
rotswand met dichte begroeiing. Toen we voor de wand stilhielden zag ik dat zich voor 
ons een inkeping bevond. Hij stapte van de wagen, klopte het paard geruststellend op de 
hals en stuurde het dier naar de wand toe. We reden door de begroeiing heen, waarna de 
wagen in een kleine grot tot stilstand kwam. 

Cu hielp mij omlaag, hing mijn rugzak over zijn schouder en ging mij voor. Ik volgde 
hem dieper de grot in en keek om mij heen. Het was grauw en donker, maar na enkele 
meters kon ik de restanten van een kampvuur ontwaren en wat hooi waar op geslapen was. 

Cu mompelde: ‘Hier heb ik tijdens de heenreis overnacht. Ik zal een vuur maken en 
voor eten zorgen.’ 

Ik hurkte en observeerde hem terwijl hij zich door de grot bewoog om spullen uit te 
pakken. Binnen de kortste keren brandde er een vuurtje en verwarmde hij wat soep. Ik 
besloot hem te helpen en vulde de twee tinnen kommen die hij had klaargezet. 

Hij keek mij aan: ‘Je zult vast veel vragen hebben, Efra.’
‘Wat gebeurt er met mijn ouders? En mijn broers? Als ik gezocht word, dan zullen 

ze mijn familie vinden. Wat gebeurt er dan met hen?’ 
Cu fronste en dacht even na voor hij mij geruststelde. ‘Jouw familie is allang 

verdwenen, Efra. Er kan ze niets gebeuren.’ 
Ik twijfelde geen moment aan zijn antwoord en zuchtte van opluchting. Ik nam nog 

enkele happen soep voor ik zachtjes sprak: ‘Ik kan niet bevatten wat er allemaal gebeurt.’ 
Ik had mij nog nooit zo alleen gevoeld als op dat moment en hij leek dit aan te 

voelen. ‘Je bent niet alleen, ik ben er voor je.’ 
We bleven een tijd gemoedelijk naast elkaar zitten, starend naar de dansende 

vlammen van ons kleine vuur. Ik krulde mij op en even later viel ik in slaap.

Midden in de nacht schrok ik wakker toen Cu een hand over mijn mond legde. 
‘Stil zijn, we zijn niet alleen’ fluisterde hij. 
Hij bewoog zich sluipend naar de verborgen ingang van de grot en wenkte mij bij 

hem te komen staan. 
‘Kijk, een draugen’ zei hij, terwijl hij naar links wees. 
Ik tuurde ingespannen en zag toen in het schemerlicht een schaduw bewegen tussen 

de bomen. 
Het bewoog zich met een krampachtige gratie, als onderdeel van de nacht. De 

draugen bevond zich zo’n twintig passen bij ons vandaan en ik hield mijn adem in toen de 
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schim zijn neus naar de hemel richtte om de lucht af te speuren naar onze geur. Want het 
was duidelijk dat hij op zoek was. En gezien de verlatenheid van dit deel van het land kon 
het niet anders dan dat hij ons zocht. 

De draugen was gewikkeld in lappen stof die met iedere beweging in losse stroken 
om hem heen wervelden. Zijn gezicht was niet te zien, maar ik merkte op dat hij geen 
handen had maar klauwen. Lange klauwen die wat verstijfd leken, alsof hij ieder moment 
iets of iemand kon beetpakken. Alsof hij een tijd lang iets of iemand beet had gehad en 
zijn klauwen in die grijpende houding waren blijven staan.

Zelfs in onze schuilplaats konden we zijn zachte gebrom horen. Hij humde op de 
geluiden van de nacht en creëerde daarmee een aanlokkelijke melodie die mij bijna 
verleidde om uit mijn schuilplaats te komen. Ik bevroor volledig en keek geconcentreerd 
toe hoe de draugen zich ineens oprichtte. Ik hield mijn adem in, bang dat hij ons had 
opgemerkt. Tot hij in een flits van ons weg bewoog en in het donker verdween. 

‘Hij is weg, probeer nog wat te slapen’ fluisterde Cu. 
Zijn gezicht stond strak en gespannen. Hij draaide zich weg van de opening, maar ik 

bleef staan en bleef naar buiten turen. Iets in mij roerde zich en ik keek naar de 
boomgrens, zo’n twintig passen verderop. 

Even dacht ik dat ik het mij verbeeldde, maar toen zag ik het weer: twee gloeiende 
goudkleurige ogen in het donker en ze keken recht in de mijne. Toen verdwenen ze. 

Rillend kroop ik weer onder mijn deken, maar ik kon de rest van de nacht de slaap 
niet vatten. Die gouden ogen, wat was het geweest? En waar was de draugen? 

Telkens als ik mijn ogen sloot zag ik de draugen weer voor mij. En kon ik hem zelfs 
horen. Het gebrom had zich in mij genesteld, als een lokroep die moeilijk was te 
weerstaan. Maar als de angst mij bekroop, zag ik vreemd genoeg weer de gouden ogen en 
kalmeerde ik een beetje. En zo viel ik kort voor zonsopgang toch nog in slaap.

De volgende ochtend hielp ik Cu met het inpakken van onze spullen. En nadat hij goed 
had rondgekeken of de kust veilig was, vertrokken we weer. We vervolgden onze weg en 
het viel mij op dat hij angstvallig de omgeving in de gaten hield. De draugen zagen we 
niet, maar het voelde alsof we werden gevolgd. 

‘Cu, wat is een draugen?’ Ik stelde hem de vraag die mij sinds die nacht bezighield.
Hij draaide zich wat naar mij om en wreef over zijn kin. ‘Draugen zijn schimmen van 

de oude wereld, restanten van mensen uit oude tijden die zijn vastgezet door donkere 
magie. Ze bewegen zich in kleine groepen van zo’n vijf draugen en dienen koning 
Amrak. Althans, wij weten dat zij hem gehoorzamen en een band met hem hebben, 
hoewel hij het zelf nooit heeft toegegeven. Ze komen vooral in de nacht tevoorschijn, 
maar als ze op een prooi jagen kunnen ze ook overdag flinke afstanden afleggen door 
zich in de schaduwen voort te bewegen. Je maakt geen kans tegen een draugen. Zodra je 
hen aankijkt slokt hun schim jouw levensenergie op. Ze dringen diep door in je geest, 
doden je of maken je tot een van hen. De draugen die wij vannacht zagen is niet alleen 
gekomen. We moeten ons haasten naar het Blauwe Meer.’
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Ik was er stil van en verwonderde mij erover dat ik me binnen een dag jaren ouder 
voelde nu ik me realiseerde dat de wereld anders was dan ik altijd had gedacht.
We reden voort en zwegen, allebei verzonken in zorgen en gedachten. 

Na enige tijd brak het landschap in tweeën. Aan de linkerkant bevond zich in de 
verte een gebergte, aan de rechterkant een dorre open vlakte die zich uitstrekte tot waar 
de horizon de bergen raakte. Een ijzige vlakte die ons met een kille wind eerder weg leek 
te jagen dan welkom te heten. Cu stopte de wagen en zuchtte opgelucht. 

‘We zijn er bijna!’ 
Hij joeg het paard nog eenmaal aan en we reden naar de rechterzijde van de vlakte, 

waar in de verte een pad zichtbaar werd dat dicht tegen de bergwand aan lag. 
‘Daar, dat pad moeten we hebben!’ riep Cu. 
Ik tuurde naar boven en zag een schim bewegen, zwevend langs de wand en 

brommend. 
‘Cu!’ schreeuwde ik. 
Hij volgde mijn blik en zijn gezicht verstrakte. ‘Die verrekte vloek!’ mompelde hij. 
Hij klapte met de teugels om het uitgeputte paard aan te sporen om te versnellen. 

Het dier leek te voelen dat er gevaar dreigde, want het slaagde erin zijn tempo te verhogen. 
We vlogen over het pad, terwijl het gebrom boven ons aanzwol en dichterbij kwam. 

De zon was licht door het wolkendek gebroken en de draugen kon overdag niet weg uit  
de schaduw. 

Ik keek angstig naar boven. Mijn hart klopte in mijn keel en zag dat er nu drie 
draugen boven ons zweefden. 

Hun mantels wapperend in de wind en hun gezamenlijk gebrom als een 
hypnotiserende melodie die naarstig probeerde mijn gedachten en bewustzijn binnen  
te dringen. 

Eén van de draugen boog wat af naar beneden, alsof hij mij wilde aankijken. 
‘Kijk weg, Efra!’ brulde Cu, terwijl het zweet op zijn voorhoofd verscheen. ‘Kijk weg!’ 
Ik wilde mijn blik afwenden, maar het lukte niet. De draugen keek mij van onder 

zijn kap aan, twee witte ogen met zwarte diepten waarin ik de rest van mijn leven zou 
kunnen dolen. De rest van zijn gezicht kon ik niet zien, maar die ogen, die ogen! 

Ze zagen mij volledig, ik voelde mijn hele energie naar de draugen toe bewegen, 
alsof ik ernaartoe moest. 

Ik zie jou, kom met ons mee… 
De stem klonk in mijn hoofd als een fluistering waar ik geen weerstand aan kon 

bieden. Het riep iets ouds in mij op dat naar buiten wilde bewegen, naar de draugen toe. 
‘Efra!’ schreeuwde Cu. Hij stuurde de wagen in razend tempo dicht tegen de 

bergwand aan, waardoor ik het contact met de draugen verloor en het gebrom niet langer 
kon horen. Ik knipperde met mijn ogen alsof ik ontwaakte en probeerde in de wagen naar 
Cu toe te kruipen die gespannen op de bok het paard bleef aansporen. 

Nu de fluistering was verdwenen, bonsde mijn hoofd heftig. En ik voelde me 
misselijk, alsof mijn maag binnenstebuiten was gekeerd. 
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‘We zijn er bijna, houd vol!’ riep hij. 
Toen we langs de rotswand voortsnelden zag ik een man in een grijze mantel op het 

pad staan. Hij hief zijn handen op toen het gebrom weer toenam en hoewel ik hem niet 
kon verstaan, zag ik hem prevelen. De man richtte zijn gezicht eerbiedig op naar de 
immense berg en de naderende draugen, steeds intenser prevelend. De wagen bewoog 
zich in rap tempo naar hem toe, maar de man bewoog niet. 

‘Cu, kijk uit!’ schreeuwde ik, maar Cu minderde geen vaart. En net toen we de man 
leken te gaan raken, verdween hij. 

Het leek alsof we door een sluier reden, ik voelde het langs mijn gezicht strijken. 
Ineens was er ook volop zon, warmte en licht en waren de draugen niet meer te zien. 

Hijgend stopte Cu de wagen, waarna hij zich naar mij omdraaide en mij 
onderzoekend opnam. Ik keek hem aan. Mijn hoofd bonkte nog altijd pijnlijk en ik 
ademde diep in en uit in een poging de misselijkheid te verminderen. Ik draaide mij om 
naar de richting van waaruit we waren gekomen en zag niets anders dan een leeg pad  
en de vlakte daar weer achter. Ik knipperde flink met mijn ogen, maar bleef hetzelfde 
beeld zien. Een beeld waarin de weg achter ons niet langer angstig was, maar juist vredig  
en verlaten.

Cu was op adem gekomen en stuurde het paard weer verder het pad op. Het lukte 
mij nog net om langs hem te kijken, naar het prachtige glinsterende Blauwe Meer. Weg 
was de kou. Sneeuw en ijs waren verdwenen. Het beeld dat zich voor mij ontvouwde 
toonde een meer in wel tien verschillende kleuren blauw, waarin het warme zonlicht 
glinsterend weerkaatste. Het water kabbelde rustig tegen de oevers aan, waar het 
zanderige strand overging in groene weiden, gevuld met bloemen in allerlei bonte 
kleuren. 

Langs de oever van het meer stonden eenvoudige witte ronde huizen. Het leek net 
alsof ze uit het groene landschap waren gerezen. Verweerd, maar met zorg glad 
gepleisterd en voorzien van glimmende blauwe daken in dezelfde kleur als de diepte  
van het meer. 

Het dorp voelde verlaten, maar toen we dichterbij kwamen en Cu de wagen stopte, 
zag ik aan de rand van het meer een man. Hij liep ons rustig tegemoet; het was de man in 
de grijze mantel. Ik voelde dat Cu van de wagen afstapte en naast mij kwam staan. 

Hij legde zijn hand op mijn schouder en zei rustig: ‘Welkom in Insula, het land van 
de druïden.’


