Proloog

Hij werd kopje onder getrokken. Met al zijn kracht worstelde hij
om boven te komen. Dit was niet de eervolle dood die hij zich had
voorgesteld. Eerst was hij de anderen kwijtgeraakt en daarna
beroofd door Dieven en in de rivier gegooid.
Zijn longen stonden in brand en wanhopig liet hij zijn adem
ontsnappen. Plotseling duwde het water hem weer naar boven.
Hij hapte naar lucht. Met een snelle beweging wreef hij het vocht
uit zijn ogen en zocht de rivier af, hopend op iets wat hem kon
redden. Nergens zag hij een rotsblok of laaghangende tak.
In de verte stond iemand op de oever. Een man met een kroon,
een koning, maar welke? Zo hard hij kon riep hij om hulp.
‘Ach jongen, hebben ze jou ook al te pakken genomen?’ riep de
man. ‘Beulen zijn het, moordenaars!’
Koning George dus, daar hoefde hij geen hulp van te verwachten. Opnieuw ging hij kopje onder. Hij knalde met zijn rug tegen
een rotsblok. De lucht werd uit zijn longen geslagen. Hij moest
omhoog, nu! Langzaam werd het zwart om hem heen. Net toen hij
dacht dat zijn laatste seconde was aangebroken kwam hij weer
boven. Twee wazige vlekken bewogen langs de oever. Spierwit.
Galopperende paarden. Nee, Innocur en Bless, de Eenhoorns. Op
Innocurs rug zat een jonge vrouw in een witte jurk. Droomde hij?
Eliane! Ze sprong van de Eenhoorn en rende vliegensvlug naar
een omgevallen boomstam. Op het uiteinde liet ze zich op haar
buik vallen. Ze stak haar hand uit. Met zijn laatste krachten zwom
hij naar haar toe en greep hij haar hand. Ze trok hem met verbazingwekkende kracht uit het water. Hij bleef hijgend op de stam
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liggen.
‘Dank u, Prinses,’ zei hij.
‘Geen dank. Wat is je naam?’ vroeg Eliane met haar heldere
stem.
‘Marcus.’
‘Van het Vijfde Verbond?’
‘Ja, Prinses.’
Plotseling sloegen de Eenhoorns op de vlucht. Eliane draaide
zich met een ruk om en staarde met felle ogen naar de oever.
Daar verschenen vier ruiters in het zwart. Stapvoets liepen ze op
de boomstam af en sloten hen in. Nee, toch niet nu? Eliane zette
het op een lopen en probeerde langs de mannen heen te glippen,
maar het was te laat. Een van hen greep de mouw van haar jurk.
Tevergeefs probeerde ze zich los te rukken. De man tilde haar op
zijn paard.
‘Marcus!’ riep ze schel, terwijl ze uit het zicht verdwenen.
Nee! Dit kon niet waar zijn! Hoe moest hij dit aan de anderen
vertellen? Ze hadden Eliane en het was zijn schuld. Hoe kon hij
dit ooit weer goedmaken?
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