
Inleiding

Zoey

Ik geloof dat mijn moeder dood is.
Ik probeerde de woorden stilletjes uit. Ze voelden verkeerd, on-

natuurlijk, alsof ik probeerde te bevatten dat de wereld onderste-
boven draaide of dat de zon in het westen opkwam.

Ik haalde een keer diep, snikkend adem, draaide me op mijn zij
en reikte naar de doos tissues die naast het bed op de vloer stond.

Stark mompelde iets, fronste zijn voorhoofd en bewoog zich on-
rustig.

Langzaam, heel voorzichtig, stapte ik het bed uit, griste Starks
grote sweatshirt van de vloer, waar hij het had neergegooid, trok
het aan en nestelde me op de zitzak die bij de muur van onze kleine
tunnelkamer stond.

De zitzak maakte het knisperende geluid dat me altijd deed den-
ken aan de ballen in een ballenbak, en Stark fronste en mompelde
weer iets. Ik snoot mijn neus. Zachtjes. Hou op met huilen hou op
met huilen hou op met huilen! Daar schiet je niets mee op. Daarmee
breng je mama niet terug. Ik knipperde heftig met mijn ogen en
snoot mijn neus nog eens. Misschien had ik het gedroomd. Maar
terwijl ik het dacht kende mijn hart de waarheid. Nux had me uit
mijn dromen gerukt om me een visioen te laten zien van mama die
het hiernamaals in ging. Dat betekende dat mama was gestorven.
Mama zei tegen Nux dat ze er spijt van had dat ze me in de steek had
gelaten, bracht ik mezelf in herinnering, terwijl de tranen weer
over mijn wangen stroomden.

‘Ze zei dat ze van me hield,’ fluisterde ik.
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Ik maakte nauwelijks geluid, maar Stark woelde onrustig en
mompelde: ‘Hou op!’

Ik klemde mijn lippen stijf op elkaar, hoewel ik wist dat mijn ge-
fluister Starks slaap niet kon verstoren. Stark was mijn krijger, mijn
Hoeder en mijn vriendje. Nee, de benaming ‘vriendje’ was te sim-
pel. De band tussen Stark en mij gaat dieper dan daten en seks en
alles wat komt en gaat in normale relaties. Daarom was hij zo on-
rustig. Hij voelde mijn verdriet, zelfs in zijn dromen wist hij dat ik
huilde en treurig en bang was en...

Stark duwde de deken van zijn borst en ik zag dat zijn vuist was
gebald. Mijn blik ging naar zijn gezicht. Hij sliep nog, maar zijn
voorhoofd was gerimpeld in een frons.

Ik deed mijn ogen dicht en haalde een keer diep adem om me te
concentreren. ‘Geest,’ fluisterde ik. ‘Kom alstublieft tot mij.’ On-
middellijk voelde ik het element langs mijn huid strijken. ‘Help
me. Nee, wat ik eigenlijk bedoel is: help Stark door hem te bescher-
men tegen mijn verdriet.’ En misschien, voegde ik er in mijn hoofd
aan toe, kunt u ook mij tegen mijn verdriet beschermen. Al is het
maar voor heel even. Ik haalde nog een keer diep adem terwijl geest
in mijn binnenste en om me heen in beweging kwam en naar het
bed wervelde. Toen ik mijn ogen opendeed zag ik een rimpeling in
de lucht rondom Stark. Zijn huid leek op te gloeien toen het ele-
ment zich als een ragfijne deken over hem uitspreidde. Ik voelde
warmte en toen ik naar mijn armen keek, zag ik dat dezelfde zachte
gloed over mijn huid heen lag. Stark slaakte tegelijk met mij een
diepe zucht terwijl geest zijn sussende magie gebruikte, en voor
het eerst in uren voelde ik mijn verdriet een heel klein beetje min-
der zwaar op me drukken.

‘Dank u, geest,’ fluisterde ik, en ik sloeg mijn armen om me heen
en hield mezelf stevig vast. Gewikkeld in de troostende aanraking
van het element waarmee ik de sterkste band had, voelde ik me
zelfs slaperig worden. Op dat moment drong een ander soort
warmte tot mijn bewustzijn door. Om de troostrijke betovering
van het element niet te verbreken, maakte ik me langzaam los uit
mijn omhelzing en bracht mijn hand naar mijn borst.
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Waarom is mijn zienerssteen warm? De kleine, ronde steen aan
zijn zilveren ketting hing tussen mijn borsten. Ik had hem niet
meer afgedaan sinds Sgiach me de steen had geschonken voor
mijn vertrek van het prachtige, magische eiland Skye.

Verwonderd haalde ik de steen onder mijn sweatshirt vandaan
en streek met mijn vingers over het gladde marmeren oppervlak.
Hij deed me nog steeds denken aan een ringvormig pepermuntje,
maar het marmer straalde een bovenaards licht uit, alsof het ele-
ment dat ik had opgeroepen het tot leven had gebracht, alsof de
warmte die ik voelde werd veroorzaakt door het feit dat het pul-
seerde van leven.

De stem van koningin Sgiach galmde door mijn hoofd: Een zie-
nerssteen is afgestemd op de oudste van alle magieën, het soort dat ik
op mijn eiland bescherm. Ik schenk hem jou zodat je de oude ma-
gieën zult herkennen als die nog in de buitenwereld bestaan...

Terwijl haar woorden in mijn hoofd weerklonken, draaide de
steen langzaam rond, bijna loom. Het gaatje in het midden was net
een miniatuurtelescoop. Terwijl de steen ronddraaide, zag ik Stark
erdoorheen, verlicht, en mijn wereld veranderde, versmalde, en
toen werd alles anders.

Misschien kwam het doordat geest op dat moment zo dicht bij
me was, maar wat ik zag voelde in het geheel niet aan als de verbijs-
terende eerste keer dat ik op Skye door de steen had gekeken en
van mijn stokje ging.

Maar dat wilde niet zeggen dat het minder aangrijpend was.
Ik zag Stark. Hij lag op zijn rug, het grootste deel van zijn borst

was ontbloot. De gloed van geest was verdwenen. In plaats daarvan
zag ik een ander beeld. Het was echter onduidelijk en ik kon geen
trekken onderscheiden. Het was net iemands schaduw. Starks arm
trilde en zijn hand, de hand van de schaduw, ging open. Terwijl ik
toekeek nam het Hoederszwaard – het grote, lange zwaard dat hij
in het hiernamaals had verkregen – vorm aan in Starks hand. Mijn
adem stokte van verbazing, en de spookachtige krijger draaide zijn
hoofd mijn kant op en sloot zijn hand om het zwaard.

Zodra hij het aanraakte, veranderde het zwaard in een lange,
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zwarte speer, gevaarlijk, dodelijk. De bebloede punt kwam me veel
te bekend voor. Ik voelde angst door me heen jagen.

‘Nee!’ riep ik. ‘Geest, schenk Stark kracht! Laat dat wezen ver-
dwijnen!’ Met het geluid van vleugelgefladder van een reuzenvogel
verdween de geestverschijning. De zienerssteen werd koud en
Stark schoot overeind en keek me fronsend aan.

‘Wat doe je in godsnaam?’ Hij wreef in zijn ogen. ‘Waarom maak
je zo veel herrie?’

Ik opende mijn mond om een poging te doen het bizarre ver-
schijnsel aan hem uit te leggen toen hij zich met een diepe zucht
achterover liet vallen, de dekens opensloeg en slaperig gebaarde
dat ik naar hem toe moest komen. ‘Kom hier. Ik kan niet slapen als
jij niet bij me ligt. En ik heb nu echt slaap nodig.’

‘Oké, ja, ik ook,’ zei ik, en ik haastte me met trillende benen naar
het bed, kroop dicht tegen hem aan en legde mijn hoofd op zijn
schouder. ‘Zeg, eh, er is zojuist iets vreemds gebeurd,’ begon ik,
maar toen ik mijn hoofd achteroverboog zodat ik hem in de ogen
kon kijken, drukte Stark zijn lippen op de mijne. De verrassing
duurde niet lang en ik gaf me over aan de kus. Het voelde goed,
verschrikkelijk goed om tegen hem aan te liggen. Zijn armen gle-
den om me heen. Ik drukte me tegen hem aan terwijl zijn lippen de
lijn van mijn hals volgden. ‘Ik dacht dat je zei dat je slaap nodig
had,’ zei ik ademloos.

‘Jou heb ik harder nodig,’ zei hij.
‘Ja,’ zei ik. ‘En ik jou.’
We verloren ons in elkaar. Starks aanraking verdreef dood, ver-

twijfeling en angst. We brachten elkaar leven, liefde en geluk in
herinnering. Naderhand vielen we eindelijk in slaap, en lag de zie-
nerssteen koud en vergeten tussen ons in op mijn borst.
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1

Aurox

Het vlees van de menselijke man was zacht, pappig.
Het was verbazingwekkend makkelijk geweest om hem te vernieti-

gen, om een eind te maken aan het kloppen van zijn zwakke hart.
‘Breng me naar Noord-Tulsa. Ik wil de nacht in,’ had ze gezegd.

Dat was het bevel waarmee hun avond was begonnen.
‘Ja, godin,’ had hij onmiddellijk geantwoord, terwijl hij tot leven

kwam in de hoek van het dakterras waar hij zich had genesteld.
‘Noem me niet “godin”. Noem me...’ Ze dacht even na en zei

toen: ‘... Priesteres.’ Haar volle lippen, glanzend en roodgekleurd,
krulden op. ‘Het lijkt me het beste als iedereen me simpelweg
Priesteres noemt, voorlopig althans.’

Aurox had zijn gebalde vuist op zijn hart gelegd in een gebaar
waarvan hij instinctief wist dat het eeuwenoud was, hoewel het op
de een of andere manier onbeholpen en geforceerd aanvoelde. ‘Ja,
Priesteres.’

Priesteres was langs hem heen gelopen en had gebiedend ge-
baard dat hij haar moest volgen.

Hij was haar gevolgd.
Hij was geschapen om te volgen. Om zich door haar te laten be-

velen. Om haar bevelen te gehoorzamen.
Ze hadden plaatsgenomen in iets wat Priesteres ‘auto’ had ge-

noemd, en de wereld was langs hen heen gevlogen. Priesteres had
hem bevolen om de werking ervan te bestuderen.

Hij had toegekeken en geleerd, precies zoals ze had bevolen.
Toen waren ze gestopt en uit de auto gestapt.
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De straat stonk naar dood en verrotting, verval en vuil.
‘Priesteres, deze plek is niet...’
‘Bescherm me!’ had ze gesnauwd. ‘Maar wees niet beschermend

jegens mij. Ik zal altijd gaan wáár ik wil, wannéér ik dat wil, en pre-
cies doen wát ik wil. Jouw taak, nee, je dóél is mijn vijanden verslaan.
Het is mijn lot om vijanden te scheppen. Kijk toe. Reageer wanneer
ik je beveel me te beschermen. Dat is alles wat ik van je wil.’

‘Ja, Priesteres,’ had hij gezegd.
De moderne wereld was een verwarrend oord. Zo veel wisselen-

de geluiden. Zo veel wat hij niet wist. Hij zou doen wat Priesteres
hem beval. Hij zou het doel van zijn schepping dienen en...

Opeens was er een man verschenen, en hij versperde Priesteres
de weg.

‘Je bent veel te mooi om zo laat in deze steeg te lopen met alleen
maar een jongen bij je.’ Zijn ogen werden groot toen hij de tatoea-
ges van Priesteres in zich opnam. ‘Aha, vampier, wat dacht je? Een
mooie plek voor een lekker hapje van deze jongen? Geef mij die tas
maar en dan kunnen jij en ik even een babbeltje maken over hoe
het is om met een echte man te zijn.’

Priesteres slaakte een zucht en klonk verveeld. ‘Twee keer mis.
Ik ben geen gewone vampier en dit is geen jongen.’

‘En wat bedoel je daarmee?’
Priesteres negeerde de man en keek over haar schouder naar

Aurox. ‘Nú moet je me beschermen. Laat maar eens zien over wat
voor wapen ik beschik.’

Aurox gehoorzaamde automatisch, zonder er bewust over na te
denken en stortte zich zonder aarzeling op de man. Met een snelle
beweging drukte Aurox zijn duimen in de starende ogen van de
man, die het op een gillen zette.

De panische angst van de man overspoelde Aurox, voedde hem.
Aurox inhaleerde de pijn die hij veroorzaakte. De kracht van de
angst golfde door hem heen, heet en koud. Aurox voelde zijn han-
den veranderen, harder worden en groter. Wat normale vingers
waren geweest, werden klauwen. Hij trok ze uit de ogen van de
man toen het bloed uit zijn oren sijpelde. Met de uit pijn en angst
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geleende kracht tilde Aurox de man op en ramde hem tegen de
muur van het dichtstbijzijnde gebouw.

De man gilde nog eens.
Wat een geweldige, verschrikkelijke sensatie! Aurox voelde de

verandering door zijn lichaam trekken. Mensenvoeten werden ge-
spleten hoeven. De spieren van zijn benen werden dikker. Zijn
borst zwol op en het shirt dat hij droeg scheurde open. Maar het
geweldigst van alles waren de scherpe, dodelijke hoorns die Aurox
uit zijn hoofd voelde opkomen.

Tegen de tijd dat de drie makkers van de man de steeg in kwa-
men rennen om hun vriend te redden, was zijn gegil verstomd.

Aurox liet de man tussen het afval op de grond vallen, draaide
zich om en stelde zich op tussen Priesteres en degenen die een be-
dreiging voor haar vormden.

‘Krijg nou wat!’ De eerste man kwam slippend tot stilstand.
‘Zoiets heb ik nog nooit gezien,’ zei de tweede.
Aurox absorbeerde de angst die ze uitstraalden. Zijn huid pul-

seerde door het koude vuur ervan.
‘Zijn dat hoorns? Jezus nog an toe! Ik ben weg.’ De derde man

draaide zich om en rende ervandoor. De anderen liepen langzaam
achteruit, beiden met grote ogen van schrik.

Aurox keek naar Priesteres. ‘Hoe luidt uw bevel?’ Ergens in zijn
achterhoofd verbaasde hij zich over zijn stem, die plotseling schor
en beestachtig klonk.

‘De pijn maakt je sterker.’ Priesteres had een vergenoegde uit-
drukking op haar gezicht. ‘En anders, woester.’ Ze keek naar de
twee terugwijkende mannen en haar mondhoeken krulden op in
een spotlachje. ‘Bijzonder interessant... Dood hen.’

Aurox bewoog zo snel dat de dichtstbijzijnde man kansloos was.
Hij doorstak de borst van de man met zijn hoorns en tilde hem van
de grond. De man kronkelde en gilde en bevuilde zichzelf.

Dit maakte Aurox nog sterker.
Met een machtige zwaai van zijn hoofd slingerde hij de door-

boorde man tegen het gebouw, waar hij neerviel naast de eerste
man, verfrommeld en stil.
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De ander rende niet weg. In plaats daarvan trok hij een lang, ge-
vaarlijk ogend mes en stormde op Aurox af.

Aurox maakte een schijnbeweging en toen de man de beweging
volgde, stampte Aurox met zijn gespleten hoef op diens voet en
verscheurde zijn gezicht toen hij voorover viel.

Hijgend keek Aurox neer op de lichamen van zijn verslagen vij-
anden en toen ging zijn blik naar Priesteres.

‘Goed gedaan,’ zei ze met haar gevoelloze stem. ‘Laten we hier
weggaan voordat de politie ten tonele verschijnt.’

Aurox volgde haar. Hij liep zwaar, zijn hoeven trokken groeven
in de grond. Hij balde zijn klauwen naast zijn zij terwijl hij probeer-
de wijs te worden uit de storm van emoties die door zijn lichaam
stroomde en de kracht die zijn moordlust had gevoed meevoerde.

Hij voelde zich zwak. En hij voelde nog iets.
‘Wat is er?’ snauwde ze tegen hem toen hij aarzelde voordat hij

weer in de auto stapte.
Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik weet het niet. Ik voel...’
Ze lachte. ‘Je vóélt helemaal niets. Je denkt te veel. Mijn mes

voelt niets. Mijn pistool voelt niets. Je bent mijn wapen, je doodt.
Punt uit!’

‘Ja, Priesteres.’ Aurox stapte in de auto en liet de wereld langs
zich heen razen. Ik denk niet. Ik voel niet. Ik ben een wapen.

Aurox

‘Waarom sta je me aan te staren?’ vroeg Priesteres, die naar hem
keek met ogen van groen ijs.

‘Ik wacht op uw bevel, Priesteres,’ zei hij werktuiglijk, terwijl hij
zich afvroeg waarmee hij haar ergernis kon hebben gewekt. Ze wa-
ren zojuist teruggekeerd naar haar schuilplaats boven op het
prachtige gebouw dat Mayo heette. Aurox was naar het dakterras
gelopen en stond daar nu rustig naar Priesteres te kijken.

Ze slaakte een diepe zucht. ‘Op dit moment heb ik geen bevel
voor je. En moet je me altijd aanstaren?’
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Aurox wendde zijn hoofd af en keek naar de lichtjes van de stad,
die fonkelend afstaken tegen de nachthemel.

‘Ik wacht op uw bevel, Priesteres,’ zei hij nog eens.
‘O, alle goden nog aan toe! Wie had kunnen denken dat het in-

strument dat voor mij werd gecreëerd even geesteloos als mooi zou
zijn?’

Aurox voelde de verandering in de atmosfeer voordat Duister-
nis zich materialiseerde uit rook, schaduw en nacht.

Geesteloos, mooi en dodelijk...
De stem galmde in zijn hoofd. De reusachtige witte stier nam

vlak voor hem volledig vorm aan. Zijn adem stonk, maar was tege-
lijkertijd zoet. Zijn blik was zowel gruwelijk als heerlijk. Hij was
een mengeling van mysterie, magie en verschrikking.

Aurox liet zich voor de stier op zijn knieën vallen.
‘Kom overeind. Sta op en ga terug naar je hoek...’ Ze maakte een

minachtend wuivend gebaar met haar hand naar de schaduwen in
de achterste hoek van het dakterras.

Nee, ik heb liever dat hij blijft. Ik kijk graag naar mijn schepsels.
Aurox wist niet wat hij moest zeggen. De stier dwong zijn aan-

dacht af, maar Priesteres voerde bevel over zijn lichaam.
‘Schepsels?’ Priesteres legde de nadruk op het meervoud terwijl

ze langzaam naar de reusachtige stier liep. ‘Bied je je volgelingen
dikwijls geschenken als dit aan?’

De lach van de stier was schrikwekkend, maar Aurox zag dat
Priesteres er niet voor terugdeinsde en dat het leek alsof ze steeds
dichter naar het wezen toe werd getrokken terwijl het sprak.

Wat interessant! Je ondervraagt me! Ben je jaloers, mijn harteloos
schepsel?

Priesteres streelde de hoorn van de stier. ‘Heb ik daar reden toe?’
De stier wreef zijn neus tegen haar aan. Waar zijn snuit de Pries-

teres aanraakte, verschrompelde de zijde van haar jurk en werd
haar gladde, naakte huid eronder blootgelegd.

Zeg eens: wat is volgens jou het doel van mijn geschenk aan jou?
De stier beantwoordde de vraag van Priesteres met een weder-
vraag.
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Priesteres knipperde met haar ogen en schudde haar hoofd alsof
ze verward was. Toen zocht haar blik Aurox, die nog steeds op zijn
knieën lag. ‘Mijn heer, hij is bedoeld om mij te beschermen en ik
ben klaar om te doen wat je van me vraagt om je voor hem te be-
danken.’

Ik zal je genereuze aanbod aanvaarden, maar ik moet je zeggen
dat Aurox niet domweg een wapen ter bescherming is. Aurox heeft
één doel, en dat is chaos scheppen.

Priesteres’ adem stokte. Ze knipperde snel met haar ogen terwijl
haar blik van de stier naar Aurox en weer terug ging.

‘Werkelijk?’ vroeg ze zacht, met ontzag vervuld. ‘Kan ik door
middel van dit enkele schepsel chaos creëren?’

De witte ogen van de stier hadden de kleur van een bleke, on-
dergaande maan. Werkelijk. Hij is inderdaad één enkel schepsel,
maar zijn kracht is immens. Hij heeft het vermogen om rampspoed
in zijn spoor achter te laten. Dit schepsel is de manifestatie van je
diepste dromen, en behelzen die niet volslagen chaos?

‘Ja, o ja,’ zei Priesteres ademloos. Ze leunde tegen de nek van de
stier en streelde zijn flank.

Ah, en wat ga je doen met chaos nu die tot je beschikking staat?
Ga je de mensensteden verwoesten en regeren als vampierkoningin?

De glimlach van Priesteres was stralend en gruwelijk. ‘Niet als
koningin. Als godin.’

Godin? Maar er is al een vampiergodin. Dat weet je maar al te
goed. Vroeger diende je haar.

‘Bedoel je Nux? De godin die haar volgelingen vrije keus en een
eigen wil toestaat? De godin die niet tussenbeide wil komen omdat
ze zo heilig gelooft in de mythe van vrije wil?’

Aurox meende een glimlach in de stem van de stier te horen en
hij vroeg zich af hoe dat mogelijk was. Ik bedoel inderdaad Nux, go-
din van vampiers en nacht. Ga je chaos gebruiken om haar uit te da-
gen?

‘Nee. Ik ga chaos gebruiken om haar te verslaan. Stel dat chaos
een bedreiging zou vormen voor de structuur van de wereld? Zou
Nux dan niet tussenbeide komen en haar eigen regels negeren om
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