


Over het boek
De Gardes zijn eindelijk herenigd, maar zijn ze wel uit het juiste hout 
gesneden om de strijd tegen de Mogadoren te winnen?

John Smith, Nummer Vier, dacht dat alles zou veranderen zodra ze 
elkaar hadden gevonden. Ze zouden niet langer hoeven vluchten. Ze 
zouden de Mogadoren bestrijden. En ze zouden winnen.
Maar hij vergiste zich. Na hun confrontatie met de Mogadoorse 
heerser, waarbij ze bijna werden vernietigd, weten de Gardes dat ze 
compleet onvoorbereid zijn en ze kansloos zullen worden overtroefd. 
Nu houden ze zich schuil in het penthouse van Negen in Chicago, 
waar ze zich beraden op hun volgende zet.

Ze zijn sterk, maar nog niet sterk genoeg om het tegen een heel leger 
op te nemen, ondanks de terugkeer van een oude bondgenoot. Om 
hun vijand te kunnen verslaan moeten ze hun Erfgaven beheersen 
en als team leren samenwerken. Maar belangrijker nog, ze zullen de 
waarheid over de Ouderlingen en hun plan voor de overlevenden van 
de planeet Loriën moeten zien te achterhalen.
Wanneer ze van Nummer Vijf een teken krijgen, weten ze dat ze dicht 
bij een hereniging zijn. Of is het een valstrik? De tijd dringt en het 
enige wat ze zeker weten, is dat ze Vijf moeten zien te vinden voordat 
het te laat is.

Deze strijd zullen ze niet verliezen. Loriën zal herrijzen.

Over de auteur
Pittacus Lore is een Ouderling van Loriën aan wie het verhaal van de 
Negen van Loriën is toevertrouwd. Zijn verblijfplaats is onbekend.
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De gebeurtenissen in dit boek zijn echt.
 

Om de Loriërs, die zich blijven schuilhouden, te beschermen zijn 
namen en plaatsen gefingeerd.

 
Er bestaan wel degelijk andere beschavingen.
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1

Samuel/Sam Goode

Vanavond in de hoofdrol van mijn ontsnappingsfantasie: Zes. Een hor-
de Mogadoren staat tussen haar en mijn cel in, wat technisch gezien 
niet realistisch is. De Mogs zetten doorgaans geen enkele mankracht in 
om mij nauwlettend in de gaten te houden, maar dit is een droom, dus 
wat maakt het uit. De Mog-strijders trekken hun dolken uit de schede 
en gaan brullend in de aanval. 

Zes schudt met haar haren en wordt onzichtbaar. Tussen de tralies 
van mijn cel door kijk ik toe terwijl ze, het ene moment onzichtbaar 
en dan weer niet, dwars door de Mogs heen snijdt en hun eigen wa-
pens tegen hen gebruikt. Ze draait zich een weg door een almaar uit-
dijende wolk van as, waarbij de Mogs al spoedig volledig worden ge-
decimeerd.

‘Dat was behoorlijk vet,’ zeg ik tegen haar als ze de deur van mijn cel 
heeft bereikt. Ze glimlacht nonchalant.

‘Ben je zover?’ vraagt ze.
En op dat moment ontwaak ik. Of ik schrik wakker uit mijn dag-

droom. Soms is het lastig te zeggen of ik slaap of wakker ben; wanneer 
je wekenlang in afzondering vast bent gehouden, neigt elk moment 
dezelfde doezeligheid te krijgen. Ik denk in elk geval dat het weken 
geweest zijn. Aangezien er in mijn cel geen ramen zitten, is het moei-
lijk om de tijd bij te houden. Het enige wat ik zeker weet, is dat mijn 
fantasieën over een ontsnapping niet echt zijn. Soms gaat het net als 
vanavond en is Zes gekomen om mij te redden; andere keren is het 
John en op nog weer andere momenten heb ik zelf Erfgaven ontwik-
keld, vlieg mijn cel uit en ransel onderweg Mogadoren af.

Het is allemaal maar fantasie. Voor mijn ongeruste geest gewoon een 
manier om de tijd door te komen.

Het van zweet doorweekte matras, met de gebroken springveren die 
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in mijn rug drukken? Dat is allemaal echt. De kramp in mijn benen en 
mijn rugpijn? Ook die zijn echt.

Ik reik naar de emmer water op de vloer naast me. Eén keer per dag 
brengt een bewaker die, samen met een dubbele boterham met kaas. 
Het is niet bepaald roomservice, ook al ben ik, voor zover ik weet, de 
enige gevangene in dit cellenblok; het zijn enkel rijen na rijen van lege 
cellen, met elkaar verbonden door stalen gangpaden, en ik in mijn up-
pie.

De bewaker zet de emmer altijd pal naast het roestvrijstalen toilet 
in mijn cel, waarna ik hem tot naast mijn bed sleep; dit komt nog het 
dichtst in de buurt van lichaamsbeweging. De dubbele boterham eet ik 
natuurlijk altijd meteen op. Ik kan me niet herinneren hoe het voelt om 
niet te sterven van de honger.

Geconserveerde kaas op oudbakken brood, een toilet zonder bril en 
volledige afzondering. Dat is mijn leven geweest.

Toen ik hier aankwam, probeerde ik te tellen hoe vaak de bewaker 
kwam zodat ik de dagen bij kon houden, maar soms denk ik dat ze 
me vergeten. Of me bewust negeren. Mijn grootste angst is dat ze me 
gewoon hier achterlaten om weg te kwijnen, dat ik van uitdroging het 
bewustzijn verlies en me niet eens bewust ben dat ik mijn laatste mo-
menten leef. Ik zou veel liever in vrijheid doodgaan, vechten tegen de 
Mogadoren.

Of beter nog, helemaal niet doodgaan.
Ik neem een flinke teug van het warme water met roestsmaak. Het is 

smerig, maar toch weet ik een beetje vocht terug in mijn mond te wer-
ken. Ik strek mijn armen uit boven mijn hoofd. Mijn gewrichten pro-
testeren met een plof. Vanuit mijn polsen schiet de pijn omlaag, omdat 
mijn stretchbeweging aan het daar nog verse littekenweefsel trekt. En 
op dat moment dwaalt mijn geest weer af; deze keer is het geen fanta-
sie, maar een herinnering.

Dagelijks denk ik na over West Virginia. Ik beleef het opnieuw.
Ik herinner me dat ik door die tunnels stuif, met die rode steen die 

Negen me had geleend stevig in mijn hand, terwijl ik zijn buitenaardse 
licht op tientallen celdeuren laat schijnen. In elke cel hoopte ik mijn 
vader te vinden en telkens weer werd ik teleurgesteld.

Daarna kwamen de Mogs, die me van John en Negen afsneden. Ik 
herinner me de angst die zich aandiende toen ik van de anderen werd 
gescheiden; misschien dat ze die hoeveelheid Mogs en pikens met hun 



9

Erfgaven konden afweren. Helaas beschikte ik slechts over een gesto-
len Mog-kanongeweer.

Ik deed mijn uiterste best en schoot op elke Mog die te dicht in de 
buurt kwam, intussen proberend om een weg terug naar John en Ne-
gen te vinden.

Boven al het strijdgewoel uit hoorde ik John mijn naam roepen. Hij 
was vlakbij, als we tenminste niet door een horde van buitenaardse 
beesten van elkaar werden gescheiden.

De staart van een van de monsters sloeg over mijn benen. Mijn voe-
ten werden onder me vandaan geveegd. Ik verloor mijn greep op de 
steen van Negen en tuimelde naar de grond. Ik kwam neer op mijn 
gezicht en liep een jaap boven mijn wenkbrauw op. Het bloed liep met-
een in mijn ogen. Half verblind kroop ik op zoek naar dekking.

Na de periode sinds mijn aankomst in West Virginia, waarin alles 
had meegezeten, was het niet zo verrassend dat ik nu pal voor de voe-
ten van een Mogadoorse strijder belandde. Hij richtte zijn kanonge-
weer op me en had me direct kunnen doden, maar bedacht zich voor 
hij de trekker overhaalde. In plaats van me neer te knallen sloeg hij me 
met de kolf van het wapen tegen mijn slaap.

Alles werd zwart.
Toen ik weer wakker werd, hing ik aan zware kettingen. Nog steeds 

in de grot, maar op de een of andere manier wist ik dat ze me naar een 
dieper, veiliger deel hadden gebracht. Toen ik me realiseerde dat die 
grot überhaupt nog overeind stond en dat ik gevangen werd gehouden, 
zonk de moed me in de schoenen. Wat betekende dat voor John en 
Negen? Waren zij ontkomen?

Ik bezat weinig kracht meer in mijn armen en benen, maar probeerde 
niettemin aan de kettingen te trekken. Die gaven dus niet mee. Ik was 
wanhopig en claustrofobisch. Ik stond net op het punt om in huilen uit 
te barsten toen er een reus van een Mogadoor binnentrad. De grootste 
die ik ooit had gezien, met een lelijk paars litteken op zijn hals en een 
vreemd ogende gouden wandelstok stevig in een van zijn enorme han-
den. Hij zag er echt afzichtelijk uit, als iets uit een nachtmerrie, maar 
ik kon niet wegkijken. Op de een of andere manier hielden zijn lege 
zwarte ogen mijn starende blik vast.

‘Hallo, Samuel,’ zei hij terwijl op me af schreed. ‘Weet je wie ik ben?’
Ik schudde mijn hoofd en mijn mond was opeens droger dan droog.
‘Ik ben Setrákus Ra. Opperbevelhebber van het Mogadoorse Rijk, 
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het brein achter de Grote Expansie, geliefd leider.’ Hij liet zijn tanden 
zien en ik begreep dat dit een glimlach moest voorstellen. ‘Et cetera.’

De pikeur van een planetaire genocide en het meesterbrein achter 
een verwachte invasie van de Aarde had mij zojuist bij naam aange-
sproken. Ik probeerde te bedenken wat John in een situatie als deze zou 
doen; oog in oog met zijn grootste vijand zou hij geen krimp geven. 
Maar ik begon te trillen, waardoor de kettingen rond mijn polsen tegen 
elkaar aan kletterden.

Ik zag dat Setrákus zich bewust was van mijn angst. ‘Dit kan pijn-
loos gaan, Samuel. Je hebt weliswaar voor het verkeerde kamp gekozen, 
maar ik ben uitermate vergevingsgezind. Vertel me wat ik wil weten en 
ik laat je vrij.’

‘Nooit,’ stamelde ik en omdat ik voorvoelde wat er vervolgens zou 
gebeuren, trilde ik nog harder.

Van boven klonk een gesis. Ik keek op en zag een stroperige zwarte 
brij langzaam langs de ketting vloeien. Het was een bijtend en che-
misch goedje, als brandend plastic. Ik zou zweren dat de smurrie roest-
plekken op de ketting achterliet terwijl het op me af droop en al snel 
over mijn polsen liep. Ik gilde het uit. De pijn was ondraaglijk en de 
brij bezat een kleverigheid die het zelfs nog erger maakte, alsof mijn 
polsen onder een verschroeiend boomsap zaten.

Bijna verloor ik door de pijn het bewustzijn toen Setrákus opeens 
zijn staf tegen mijn hals zette en er mijn kin mee omhoog duwde. Een 
ijzige gevoelloosheid trok door mijn lichaam en de pijn aan mijn pol-
sen werd even gelenigd. Het was een vervormd soort van opluchting; 
Setrákus’ staf straalde een dodelijke gevoelloosheid uit, alsof al het 
bloed uit mijn ledematen was gevloeid.

‘Geef gewoon antwoord op mijn vragen,’ gromde hij, ‘en dit kan snel 
voorbij zijn.’

Zijn eerste vragen gingen over John en Negen – waar ze naartoe 
zouden gaan, wat ze vervolgens zouden doen. Ik voelde opluchting nu 
ik wist dat ze waren ontsnapt, en ik was zelfs nog meer opgelucht dat 
ik geen flauw idee had waar ze zich schuil zouden houden.

Ik had me aan de aanwijzingen van Zes gehouden, wat had betekend 
dat John en Negen een nieuw plan zouden moeten verzinnen, een 
plan dat ik onmogelijk kon verraden als ik werd gemarteld. Ik had 
het papier niet meer, dus het leek me een veilige aanname dat toen ik 
bewusteloos was de Mogs me hadden gefouilleerd en beslag hadden 



11

gelegd op het adres. Hopelijk zou Zes voorzichtig naderen.
‘Waar ze ook terecht mogen komen, het zal niet lang duren voordat 

ze hier terug zijn om jou op je lazer te geven,’ liet ik Setrákus weten. En 
dat was meteen mijn enige stoere, heldhaftige moment, want de Moga-
doorse leider snoof en trok onmiddellijk zijn staf weg. De pijn in mijn 
polsen keerde terug; het was alsof de kleverige substantie zich een weg 
dwars door mijn botten vrat.

De volgende keer dat Setrákus me met zijn staf aanraakte om me 
even wat verlichting te geven, hijgde en huilde ik. De weinige vechtlust 
die ik sowieso in me had gehad, was nu helemaal verdwenen.

‘En Spanje?’ vroeg hij. ‘Wat kun je me daarover vertellen?’
‘Zes...’ mompelde ik en ik had al meteen spijt. Ik moest mijn mond 

dichthouden.
De vragen bleven maar komen. Na Spanje was het India en daarna 

vragen over de locaties van het Loraliet, waar ik zelfs nog nooit van had 
gehoord. Uiteindelijk vroeg hij me naar ‘de tiende’, iets waar hij met 
name in geïnteresseerd was. Het schoot me te binnen dat Henri het in 
zijn brief aan John over een tiende had gehad en hoe die laatste Garde 
niet van Loriën af had weten te komen. Toen ik Setrákus dat vertelde 
– informatie waarvan ik hoopte dat die de overblijvende Gardes geen 
kwaad zou doen – werd hij woedend.

‘Je liegt tegen me, Samuel. Ik weet dat ze hier is. Vertel me waar.’
‘Ik weet het niet,’ bleef ik herhalen, waarbij mijn stem steeds meer 

trilde. Met elk antwoord, of het ontbreken daarvan, trok Setrákus zijn 
staf terug en liet hij me opnieuw die verzengende pijn voelen.

Uiteindelijk gaf Setrákus het op en hij staarde me alleen nog maar vol 
walging aan. Ik was inmiddels aan het ijlen. Het was alsof de donkere 
smurrie uit eigen beweging langzaam langs de ketting omhoog kroop 
en verdween in de duistere nis waar hij vandaan was gekomen.

‘Jij bent nutteloos, Samuel,’ had hij vol minachting gezegd. ‘De Lori-
ers lijken jou enkel te waarderen als een offerlam, een afleiding die ze 
achterlaten zodra ze inderhaast op de vlucht moeten slaan.’

Setrákus spoedde zich de ruimte uit en later, nadat ik daar een poosje 
had gehangen en af en toe het bewustzijn was verloren, kwam een aantal 
van zijn soldaten me ophalen. Ze gooiden me in een donkere cel waar 
ze me zouden achterlaten om te sterven, daar was ik van overtuigd.

Dagen later sleurden de Mogadoren me uit mijn cel en ze droegen 
me over aan een stel kerels met stekeltjeshaar en donkere pakken en 
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vuurwapens in holsters onder hun jassen. Mensen. Ze leken me van 
de fbi of de cia of zoiets. Ik heb geen idee waarom een mens met 
de Mogs zou willen samenwerken. Mijn bloed begint ervan te koken 
als ik er alleen maar over nadenk, over deze agenten die de mensheid 
uitverkopen. Maar toch, ze waren aardiger dan de Mogadoren en een 
van hen mompelde zelfs een excuus toen hij een paar handboeien om 
mijn verbrande polsen sloot. Vervolgens trokken ze een kap over mijn 
hoofd en dat was het laatste wat ik van hen zag.

Vastgeketend achter in een busje werd ik minstens twee dagen lang 
non-stop ergens naartoe gereden. Daarna werd ik in een andere cel 
geduwd – deze cel, mijn nieuwe thuis – een heel blok in een of andere 
grote basis waar ik de enige gevangene was.

Ik bibber als ik nadenk over Setrákus Ra, iets waar ik niets aan kan 
doen maar toch steeds weer doe als ik een glimp opvang van de blij-
vende blaren en littekens op mijn polsen. Ik heb geprobeerd die af-
schuwelijke ontmoeting uit mijn hoofd te zetten, mezelf voorhoudend 
dat wat hij had gezegd niet waar was. Ik weet dat John mij niet heeft 
gebruikt om zijn vlucht toe te dekken en ik weet dat ik niet nutteloos 
ben. Ik kan John en de andere Gardes helpen, net als mijn vader voor 
zijn verdwijning deed. Ik weet dat ik een rol te spelen heb, ook al is het 
niet duidelijk hoe die er precies zal uitzien.

Zodra ik hieruit kom, áls ik hier ooit uit kom, is het ongelijk van Set-
rákus Ra bewijzen mijn nieuwe doel in het leven.

Ik voel me zo gefrustreerd dat ik stomp op het matras dat voor me 
ligt. Meteen daarop schudt een laag stof los van het plafond en er klinkt 
een zwak gerommel door de vloer. Het is bijna alsof mijn stomp een 
schokgolf door de hele cel heeft veroorzaakt.

Vol ontzag bekijk ik mijn hand. Misschien waren die dagdromen 
over het ontwikkelen van mijn eigen Erfgaven toch niet zo vergezocht. 
In gedachten probeer ik terug te keren naar Johns achtertuin in Para-
dise, toen Henri hem de les las over het richten van zijn kracht. Ik knijp 
stevig mijn ogen dicht en bal mijn hand tot een vuist.

Hoewel het belachelijk en een beetje gênant aanvoelt, stomp ik nog 
eens in het matras, gewoon om te zien wat er gebeurt.

Niets. Alleen pijn in mijn arm omdat ik die spieren al in geen dagen 
heb gebruikt. Ik ben helemaal geen Erfgaven aan het ontwikkelen. Dat 
is ook onmogelijk voor een mens en ik weet het. Ik begin alleen wan-
hopig te worden. En wie weet een tikkeltje gestoord.
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‘Oké, Sam,’ zeg ik met hese stem tegen mezelf. ‘Hou jezelf bij de klad-
den.’

Zodra ik achteroverlig, berustend in opnieuw een eindeloze tijd-
spanne alleen met mijn gedachten, golft er een tweede schok door de 
vloer. Deze is veel harder dan de eerste; ik voel het tot in mijn botten. 
Er dwarrelt meer pleisterkalk van het plafond. Het bedekt mijn gezicht 
en komt in mijn mond, bitter en krijtachtig van smaak. Een ogenblik 
later hoor ik het gedempte tromgeroffel van pistoolschoten.

Dit is helemaal geen droom. Van ergens diep binnen de basis hoor 
ik de geluiden van strijdgewoel. De vloer trilt opnieuw; een andere ex-
plosie. Zolang ik hier ben geweest, hebben ze nooit een oefening of 
training gehouden. Verdomme, ik hoor nooit iets, behalve de weergal-
mende voetstappen van de bewaker die me mijn eten brengt. En nu 
opeens deze actie? Wat zou er aan de hand zijn?

Voor het eerst in dagen – of zijn het weken? – sta ik mezelf toe om 
te hopen. Het zijn de Gardes. Dat moet wel. Ze zijn gekomen om me 
te redden.

‘Dit is het, Sam,’ zeg ik hardop en ik dwing mezelf in beweging te 
komen.

Ik sta op en begeef me trillerig naar de deur van mijn cel. Mijn benen 
voelen aan als gelei. Ik heb ook weinig reden gehad om ze te gebrui-
ken sinds ze me hierheen brachten. Zelfs het afleggen van de korte 
afstand door de cel naar de deur doet mijn hoofd duizelen. Ik duw 
mijn voorhoofd tegen het koele metaal van de tralies en wacht tot de 
duizeligheid overgaat. Door het metaal heen voel ik de trillingen van 
het gevecht beneden, steeds sterker en intenser.

‘John!’ roep ik nog steeds hees. ‘Zes! Wie dan ook! Ik ben hier! Ik zit 
hierbinnen!’

Een deel van mij denkt dat het stom is om te roepen, alsof de Gardes 
mij zouden kunnen horen boven de zware strijd die ze zo te horen lij-
ken uit te vechten. Het is hetzelfde deel van me dat het wilde opgeven; 
om me gewoon in mijn cel op te rollen en mijn ultieme lot af te wach-
ten. Hetzelfde deel dat denkt dat de Gardes zo stom zouden zijn om te 
proberen mij te redden.

Het is het deel van me dat Setrákus Ra geloofde. Ik mag niet toegeven 
aan dat gevoel van wanhoop. Ik moet zijn ongelijk bewijzen.

Ik moet wat herrie maken.
‘John!’ brul ik opnieuw. ‘Ik zit hier, John!’
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Hoe zwak ik me ook voel, ik timmer zo hard als ik kan met mijn vuis-
ten tegen de stalen tralies. Het geluid echoot door het hele blok, maar 
boven het gedempte geweervuur uit dat door de muren klinkt, zouden 
de Gardes het absoluut niet kunnen horen. Het is lastig te zeggen van-
wege het almaar harder wordende strijdgewoel, maar ik meen voet-
stappen over de stalen gangpaden tussen de cellen te horen dreunen. 
Jammer dat ik niet verder kan zien dan de luttele tientallen centimeters 
voor mijn cel. Als hierbinnen iemand bij me is, moet ik zijn aandacht 
trekken en dan maar hopen dat het geen Mogadoorse bewaker is.

Ik grijp mijn emmer en gooi het laatste beetje water van mijn dag-
rantsoen eruit. Mijn plan, het beste dat ik kan bedenken, is ermee te-
gen de tralies van mijn cel te slaan.

Als ik me weer omdraai, staat er een man voor mijn cel.
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2

Sam

Hij is lang en mager. Misschien een paar jaar ouder dan ik, met een 
dikke bos zwart haar dat voor zijn gezicht hangt. Hij ziet eruit alsof 
hij net heeft gevochten: zweet en zand kleven aan zijn bleke gezicht. Ik 
kijk hem met grote ogen aan; het is immers al zo lang geleden dat ik 
een ander mens heb gezien. Hij lijkt al bijna net zo verrast om mij hier 
te zien.

Er kleeft iets vreemds aan hem, iets wat niet helemaal klopt.
Die iets te bleke huid, de schaduw rond zijn ogen. Hij is een van hen.
Ik stap wat verder naar achteren en houd de lege wateremmer achter 

mijn rug verborgen. Als hij binnenstapt, zal ik hem met alle kracht die 
ik nog over heb een dreun verkopen.

‘Wie ben jij?’ vraag ik zo kalm als ik kan.
‘We komen je helpen,’ antwoordt hij. Het klinkt onzeker, alsof hij niet 

precies weet wat hij moet antwoorden.
Voor ik hem kan vragen wie die ‘we’ dan wel zijn, duwt een man hem 

opzij. Diepe rimpels trekken voren over zijn gezicht, dat deels schuil-
gaat achter een klitterige baard. Mijn mond valt open van verbazing en 
ik doe nog een stap naar achteren, maar nu om een heel andere reden. 
Het is mij een raadsel waarom ik verwachtte dat hij lijkt op de man 
op de foto’s in onze woonkamer, maar het is precies zoals ik me dit 
moment altijd heb voorgesteld. Er zijn inmiddels jaren verstreken en 
toch herken ik achter die diepe rimpels deze man, vooral nu hij naar 
me glimlacht.

‘Pap?’
‘Ja, Sam. Ik ben terug.’
Mijn gezicht doet zeer en het duurt even totdat ik weet hoe dat komt: 

ik sta te glimlachen. Of eigenlijk, te grijnzen. Het is voor het eerst in 
weken dat ik deze spieren gebruik.
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We vallen elkaar door de tralies om de hals; het metaal drukt ver-
velend tegen mijn ribbenkast, maar het kan me niet schelen. Hij is 
hier. Hij is écht hier. Ik heb al zo lang gefantaseerd dat de Gardes mij 
kwamen redden, maar dat uitgerekend mijn vader me hier zou komen 
bevrijden had ik nooit durven dromen. Eerder het omgekeerde, dat ik 
degene zou zijn die hém zou redden.

‘Ik... ik heb naar je gezocht,’ zeg ik tegen hem, en ik veeg met een on-
derarm langs mijn ogen. De vreemde Mogadoor hangt nog steeds om 
ons heen en ik wil niet dat hij me ziet huilen.

Mijn vader knijpt even in mijn arm. ‘Wat ben je gegroeid.’ Het klinkt 
een beetje melancholisch.

‘Jongens,’ onderbreekt de Mogadoor ons, ‘we hebben bezoek.’
Ik hoor ze. Soldaten die van beneden naar het cellenblok stromen, 

het snelle gekletter van zware schoenen op de metalen trap. Eindelijk 
heb ik dan mijn vader gevonden, sta ik oog in oog met hem, en hij 
wordt me weer ontnomen.

De Mogadoor trekt mijn vader weg van de celdeur. Dan kijkt hij me 
aan en beveelt op commanderende toon: ‘Ga in het midden van je cel 
staan en bedek je hoofd.’

Mijn intuïtie vertelt me dat ik hem niet moet vertrouwen. Hij is een 
van hen. Maar waarom zou een van hen dan mijn vader hiernaartoe 
brengen? Waarom zou hij proberen ons te helpen? Maar dit is niet het 
moment om daarover na te denken, niet met al die andere Mogadoren 
om ons heen, types van wie ik zeker weet dat zij niet zijn gekomen om 
ons te helpen.

Ik gehoorzaam.
De Mogadoor steekt zijn handen door de tralies van mijn cel en con-

centreert zich op de muur achter mij. Misschien komt het doordat ik 
net aan hen denk, maar om de een of andere reden herinnert iets me 
aan toen we destijds in de achtertuin Johns Erfgaven aan het ontwikke-
len waren; iets in de manier waarop deze Mogadoor zich concentreert, 
de vastberadenheid in zijn ogen die wordt ondermijnd door zijn be-
vende handen, alsof hij niet precies weet waar hij mee bezig is.

Ik voel iets dwars door de vloer onder mijn voeten heen trekken, een 
soort energiegolf. Opeens verkruimelt de muur achter mij met een luid 
geraas. Een stuk van het plafond scheurt los en verbrijzelt mijn wc-pot. 
De vloer beweegt onder mijn voeten en ik word op de grond gegooid. 
Het is alsof het hele cellencomplex wordt getroffen door een kleine 
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aardbeving. Alles wijkt. Mijn maag legt zich in een knoop en dat komt 
niet alleen door de gammele vloer. Het is angst. Op de een of andere 
manier heeft deze Mogadoor enkel met zijn gedachten een complete 
muur omvergeworpen. Het is bijna alsof hij een Erfgave heeft gebruikt.

Maar dat kan niet, toch?
Buiten mijn cel worden mijn vader en de Mogadoor achterwaarts 

tegen de reling van de galerij geslagen. De deur van mijn cel hangt 
nu scheef; het metaal is kromgetrokken en verbogen. Er is voldoende 
ruimte voor hen om zich doorheen te persen.

Terwijl de Mogadoor mijn vader naar mijn celdeur duwt, wijst hij 
naar een gat in de muur achter mij. ‘Wegwezen!’ roept hij. ‘Nu!’

Ik aarzel en werp een blik naar mijn vader. Die wringt zich al tussen 
de tralies naar binnen. Ik vertrouw erop dat hij me niet uit het oog zal 
verliezen.

Ik kuch als er wat stof van de vernielde muur in mijn longen komt. 
Door het gat in de muur zie ik de ingewanden van het complex: buizen, 
ventilatieschachten, kluwen elektriciteitskabels en isolatiemateriaal.

Ik sla mijn benen om een van de grotere buizen en glijd voorzichtig 
omlaag. Ik voel de pijn door mijn verzwakte benen schieten en even 
ben ik bang dat ik mijn greep zal verliezen en naar beneden zal storten. 
Maar de adrenaline schiet me te hulp en ik voel weer kracht. De red-
ding is zo nabij, ik moet doorzetten.

Ik kijk naar het gat boven me en zie mijn vaders schaduw. Hij aarzelt.
‘Wat heeft dit te betekenen?!’ roept mijn vader niet-begrijpend naar 

de Mogadoor. ‘Adam?’
Ik vang zijn – Adams – antwoord op. Zijn toon is vastberaden. ‘Ga 

mee met je zoon. Nu.’
Mijn vader begint nu ook omlaag te klimmen, maar ik hang nu stil. 

Ik denk aan hoe het moet zijn geweest om op zo’n plek te moeten ach-
terblijven. Mogadoor of niet, deze Adam heeft me zojuist bevrijd en 
me herenigd met mijn vader. Hij verdient het niet om in zijn eentje 
tegenover al die soldaten te moeten staan.

‘Moeten we hem gewoon maar achterlaten?’ roep ik tegen mijn va-
der.

‘Adam weet wat hij doet,’ is zijn antwoord, maar het klinkt onzeker. 
‘Niet stoppen, Sam. Doorgaan!’

Opnieuw een harde trilling. Deze keer verlies ik bijna mijn greep op 
de pijp. Ik kijk even omhoog naar mijn vader. Een nieuwe schokgolf 
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rukt het pistool uit de achterzak van zijn broek. Ik kan de pijp niet los-
laten en zie het wapen in het donkere gat onder me verdwijnen.

‘Verdomme,’ moppert hij.
De Mogadoren moeten Adam inmiddels hebben ingesloten en hij 

vecht terug. Kort na de schokgolf hoor ik een metalig geluid, wat alleen 
maar kan betekenen dat de galerij uiteen wordt gereten. In gedachten 
zie ik hoe de constructie uit de muren wordt gerukt en hele stukken 
muur met zich meetrekt. Een paar losse bakstenen tuimelen omlaag en 
mijn vader en ik duiken even weg tot het weer veilig is.

Adam geeft zich in elk geval niet zomaar gewonnen. Maar we moe-
ten wel opschieten voordat hij de hele boel boven ons laat instorten.

Ik beweeg me verder omlaag. Er is maar weinig ruimte tussen de 
muren, een nachtmerrie voor een claustrofoob, met overal schroeven 
en losse kabels waaraan mijn kleren blijven haken.

‘Sam, hierboven. Help me een handje.’
Mijn vader is gestopt voor een ventilatieschacht die me niet was op-

gevallen. Ik glijd een beetje weg terwijl ik me weer naar boven hijs, 
maar hij reikt omlaag om me te ondersteunen. Samen haken we onze 
vingers door het metaalgaas en we rukken het rooster los.

‘Dit moet ons naar buiten leiden.’
Net als we ons al tijgerend door de schacht verplaatsen, schudt een 

zware explosie ons heen en weer. We stoppen. De metalen schacht 
kraakt en kermt en we zetten ons schrap, vrezend dat de hele boel in-
stort, maar de constructie houdt het.

Geschreeuw en sirenes dringen door de muren van het complex. De 
vechtgeluiden van zo-even zijn alleen maar harder geworden.

‘Lijkt wel oorlog daarboven,’ merkt mijn vader op terwijl hij weer 
verder kruipt.

‘Heb je de Gardes meegebracht?’ vraag ik hoopvol.
‘Nee, Sam. Dit waren alleen Adam en ik.’
‘Behoorlijk goeie timing, pa. Jij en de Gardes weten dus op precies 

hetzelfde tijdstip op te duiken?’
‘Ik denk dat dit gezin rijp was voor een beetje mazzel,’ is zijn ant-

woord. ‘Laten we maar blij zijn om alle verwarring en hier zo snel mo-
gelijk wegkomen.’

‘Zij zijn daarboven aan het vechten. Ik weet het. Ze zijn de enigen die 
dapper genoeg zijn om een Mogadorenbasis aan te vallen.’ Een speelse 
glimlach breekt door op mijn gezicht nu het tot me doordringt dat 
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mijn vader zojuist zo’n complex is binnengedrongen. ‘Pap, ik ben zo 
blij je weer te zien en zo, maar je hebt heel wat uit te leggen.’
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