
  



Een grote groep raven steeg op van de grillige torens van Harrenhal. 
Op de Rode Vork stond heer Jason Lannister tegenover de heer van Rozemaagd, de oude 

Petyr Pijper, en de heer van Reizigersrust, Tristan Vannis. Hoewel de westermannen groter in aantal 
waren dan hun vijand, kenden de rivierheren het gebied beter. Driemaal probeerden de Lannisters 
de Vork over te steken en driemaal werden ze teruggedreven; bij de laatste poging liep heer Jason 
een dodelijke wond op door de hand van een grijsharige schildknaap, Peet van Langblad. (Heer Pijper 
in eigen persoon gaf de man later de ridderslag en noemde hem Langblad de Leeuwendoder.) Bij de 
vierde aanval van de Lannisters staken ze de doorwaadbare plaats over; deze keer was het heer 
Vannis die sneuvelde, geveld door ser Adriaan Teerbeek, die het bevel van de westelijke troepen had 
overgenomen. Teerbeek en honderd uitgelezen ridders hadden hun zware wapenrusting afgelegd en 
waren stroomopwaarts van de veldslag weggezwommen, en kwamen toen in een halve cirkel terug 
om heer Vannis’ leger van achteren aan te vallen. De soldaten van de rivierheren stoven alle kanten 
op en de westermannen staken nu bij duizenden de Rode Vork over. 

Wat de stervende heer Jason en zijn baandermannen niet wisten, was dat intussen vloten 
met langschepen van de IJzereilanden de kust van de gebieden van Lannister hadden bereikt, 
aangevoerd door Dalton Grauwvreugd van Piek. Nadat hem het hof was gemaakt door beide vorsten 
die aanspraak maakten op de IJzeren Troon, had Rode Kraken zijn keus gemaakt. Zijn ijzermannen 
konden er niet op hopen een bres te slaan in de Rots van Casterling, want vrouwe Johanna had haar 
poorten laten vergrendelen, maar ze namen wel driekwart van de schepen in de haven buit, 
brachten de rest tot zinken en zwermden toen uit over de muren van Lannispoort om de stad te 
plunderen en zich uit de voeten te maken met enorme rijkdommen en meer dan zeshonderd 
vrouwen en meisjes, onder wie de favoriete maîtresse en natuurlijke dochters van heer Jason. 

Elders in het rijk leidde heer Walys Scaep honderd ridders Maagdenpoel uit om hen zich bij 
de halfwilde Crabben en Bruinen van de Nes van de Scheurklauw en de Celtigars van Klauwoog te 
laten voegen. Door naaldwouden en in mist gehulde heuvels haastten ze zich naar Roekenrust, waar 
hun onverwachte verschijning het garnizoen verraste. Na het kasteel weer ingenomen te hebben, 
nam heer Scaep zijn dapperste mannen mee naar het veld vol as ten westen van het kasteel om de 
draak Zonnevuur af te maken. 

De zelfbenoemde drakendoders verdreven zonder moeite de kring van wachters die waren 
achtergebleven om de draak te voeden, te verzorgen en beschermen, maar Zonnevuur zelf bleek 
gevaarlijker dan gedacht. Draken zijn onhandige dieren op de grond en de afgescheurde vleugel 
maakte het de grote gouden wyrm niet mogelijk het luchtruim te kiezen. De aanvallers hadden 
gedacht het beest stervende aan te treffen. In plaats daarvan vonden ze hem in slaap, maar het 
gekletter van zwaarden en het gedaver van paardenhoeven hadden hem al snel gewekt, en de eerste 
speer die hem raakte deed hem in woede ontsteken. Glibberig van de modder, omringd door de 
botten van ontelbare schapen, draaide en kronkelde Zonnevuur als een serpent, sloeg mannen dood 
met zijn staart en bestookte zijn aanvallers met gouden vlammen, terwijl hij wanhopig poogde op te 
vliegen. Driemaal steeg hij een stukje op en driemaal viel hij weer op de aarde. Scaeps mannen 
omcirkelden hem met zwaarden en speren en bijlen, en brachten hem vele ernstige wonden toe, 
maar elke slag vergrootte alleen zijn razernij. Pas nadat zestig van hen gedood waren, sloegen de 
overlevenden op de vlucht. 

Onder de gesneuvelden was Walys Scaep, heer van Maagdenpoel. Toen zijn lichaam twee 
weken later door zijn broer Manfryd werd gevonden, was er niets meer van hem over dan 
verschroeid vlees in gesmolten wapenrusting, krioelend van maden. 

Maar nergens op dat met as bedekte veld, bezaaid met lijken van dappere mannen en de 
verbrande en gezwollen kadavers van zo’n honderd paarden, vond heer Manfryd koning Aegons 
draak. Zonnevuur was verdwenen. Noch waren er sporen te bekennen, die er toch geweest hadden 
moeten zijn als de draak zichzelf had weggesleept. Zonnevuur de gouden draak leek zijn vleugels te 
hebben uitgeslagen, maar waarheen... geen mens kon het zeggen. 

Intussen haastte prins Daemon zich naar het zuiden, gedragen door zijn draak Caraxes. 
Vliegend boven de westelijke kust van Godsoog, ver verwijderd van ser Christons marcherende leger, 
buiten het zicht van het vijandelijke leger, stak hij de Zwartwaterstroom over en volgde de rivier naar 



Koningslanding. En op Drakensteen trok Rhaenyra Targaryen een uniform van glimmende zwarte 
schubben aan, besteeg Syrax en vloog op terwijl stortbuien het water van de Zwartwaterbaai 
geselden. Hoog boven de stad ontmoetten de koningin en haar prins-gemaal elkaar, en samen 
cirkelden zij boven Aegons Hoge Heuvel. De aanblik van die twee veroorzaakte paniek in de straten 
van de stad onder hen, want de kleine luiden hadden al snel door dat de aanval waar ze zo bang voor 
waren geweest eindelijk heel nabij was. Prins Aemond en ser Christon hadden Koningslanding 
beroofd van verdedigers toen ze op weg gingen om Harrenhal weer in bezit te krijgen... en de 
Broedermoordenaar had Vhagar meegenomen, dat ontzagwekkende beest, en had alleen Droomvier 
en een handjevol halfwassen draken thuisgelaten om de draken van de koningin tegen te houden. 
Die jonge draken waren nog nooit bereden, en Droomviers ruiter, koningin Helaena, was een 
gebroken vrouw; in de stad hadden net zo goed géén draken kunnen zijn. 

Duizenden kleine luiden stroomden met hun kinderen de stadspoorten uit, met hun schaarse 
bezittingen op de rug, om een veilig heenkomen op het platteland te zoeken. Anderen groeven 
putten en gangen onder hun krotten, donkere, dompige holen waar ze hoopten te overleven 
wanneer de stad zou branden (Grootmaester Munkun laat weten dat veel van deze verborgen 
tunnels en geheime diepe kelders onder Koningslanding uit deze tijd stammen). Rellen braken uit in 
de Vlooienzak. Toen de zeilen van de schepen van de Zeeslang in het oosten van de Zwart-waterbaai 
werden opgemerkt, op weg naar de rivier, begonnen alle klokken van elke sept in de stad te luiden. 
Bendes zwierven door de straten, plunderend wat ze maar te pakken konden krijgen. Tientallen 
stierven voor de goudmantels de orde weer konden herstellen. 

Nu zowel de Beschermer van het Rijk als de Hand des Konings afwezig waren, en koning 
Aegon zelf met brandwonden aan het bed gekluisterd was, ver weg in zijn papaverdromen, was het 
aan zijn moeder, de koningin-weduwe, om de verdediging van de stad voor haar rekening te nemen. 
Koningin Alicent nam de uitdaging aan, sloot de poorten van het kasteel en de stad, stuurde de 
goudmantels naar de weergangen en zond ruiters op snelle paarden op weg om prins Aemond te 
zoeken en hem terug te halen. 

Ook beval ze grootmaester Orwyl raven te sturen naar ‘al onze loyale heren’, om ze op te 
roepen hun ware koning te komen verdedigen. Toen Orwyl zich terug haastte naar zijn vertrekken 
werd hij echter opgewacht door vier goudmantels. Een van hen smoorde zijn kreten terwijl de 
anderen hem sloegen en vastbonden; met een zak over zijn hoofd werd de grootmaester naar de 
donkere kerkers geleid. 

Koningin Alicents ruiters kwamen niet verder dan de poort, waar nog meer goudmantels hen 
gevangennamen. Terwijl hare genade van niets wist, waren de zeven kapiteins die de poorten 
bewaakten, als loyale dienaren van koning Aegon, gevangengenomen of vermoord op het moment 
dat Caraxes in de hemel boven de Rode Burcht verscheen... want de gewone soldaten van de 
Stadswacht hielden nog steeds van Daemon Targaryen, de ‘Prins van de Stad’ die lang geleden hun 
bevelhebber was geweest. 

Koningin Alicents broer, ser Gawijn Hoogtoren, tweede officier van de goudmantels, rende 
naar de stallen met de bedoeling alarm te slaan, maar hij werd opgepakt, ontwapend en voor zijn 
bevelhebber Luthor Largent gesleept. Toen Hoogtoren hem openlijk uitmaakte voor iemand van ‘zo 
de wind waait, waait mijn mantel’, lachte ser Luthor smakelijk. ‘Daemon gaf ons deze mantels,’ zei 
hij, ‘en ze zijn van goud, hoe ze ook waaien.’ Toen stak hij zijn zwaard in ser Gawijns buik en beval de 
stadspoorten te openen voor de mannen die van de schepen van de Zeeslang stroomden. 

Ondanks de veelgeroemde sterkte van zijn muren viel Koningslanding in minder dan een dag. 
Een kort, bloedig gevecht werd gevoerd bij de Rivierpoort, waar dertien ridders en honderd soldaten 
in dienst van Hoogtoren de goudmantels daar verdreven en hem bijna acht uur tegen aanvallen van 
zowel van binnen als van buiten gesloten wisten te houden, maar al die heldhaftigheid was 
tevergeefs, want Rhaenyra’s soldaten stroomden onbelemmerd naar binnen door de andere zes 
stadspoorten. De aanblik van de draken van de koningin in de hemel boven de stad deed de moed in 
de schoenen zinken van de oppositie, en koning Aegons resterende getrouwen verborgen zich of 
vluchtten of bogen de knie voor de koningin. 



Een voor een daalden de draken neer. Schapendief landde boven op Visenya’s Heuvel, 
Zilvervleugel en Vermithor op de Heuvel van Rhaenys, buiten de Drakenkuil. Prins Daemon vloog 
rondjes rond de torens van de Rode Burcht voor hij Caraxes liet landen op de buitenplaats. Pas toen 
hij zich ervan vergewist had dat de verdedigers hem geen kwaad zouden doen, gaf hij een teken aan 
zijn vrouw de koningin om op Syrax naar beneden te komen. Addam Velaryon bleef in de lucht en 
vloog op Zeenevel boven de stadsmuren; het ritme van de leren vleugels van zijn draak vormde een 
waarschuwing voor hen die beneden stonden: elke opstandigheid zou met vuur worden afgestraft. 

Toen ze inzag dat verzet hopeloos was, kwam de koningin-weduwe Maegors Veste uit, 
samen met haar vader ser Otto Hoogtoren, ser Tyland Lannister en heer Jasper Wyld, IJzerstaf. (Heer 
Larys Sterk was niet bij hen. De meester der fluisteraars was het op de een of andere manier gelukt 
te verdwijnen.) Septon Eustaas, getuige van wat volgde, vertelt dat koningin Alicent probeerde te 
onderhandelen met haar stiefdochter. ‘Laten we samen een grote raad vormen, zoals de Oude 
Koning die had in tijden van weleer,’ sprak de koningin-weduwe, ‘en laat de zaak van de opvolging 
over aan de heren van het rijk.’ Maar koningin Rhaenyra verwierp dit voorstel vertoornd. ‘Hou je me 
soms voor Paddenstoel?’ vroeg ze. ‘We weten allebei hoe deze raad zou regeren en kiezen.’ Toen 
bood ze haar stiefmoeder de keuze: buigen of branden. 

Koningin Alicent boog haar hoofd in overgave, overhandigde de sleutels van het kasteel en 
gaf haar ridders en krijgslieden bevel hun zwaarden neer te leggen. ‘De stad is van u, prinses,’ zou ze 
hebben gezegd, ‘maar lang zult u er niet van genieten. 

De ratten dansen als de kat van huis is, maar mijn zoon Aemond zal terugkeren met vuur en 
bloed.’ 

Rhaenyra’s mannen vonden de echtgenote van haar rivaal, koningin Helaena, opgesloten in 
haar slaapkamer... maar toen ze de deuren naar de vertrekken van de koning openbraken, ontdekten 
ze alleen ‘een leeg bed en een volle po’. 

Aegon II was gevlucht, net als zijn kinderen, de zes jaar oude prinses Jaehaera en prins 
Maelor van twee, evenals Willis Fel en Richard Doorn van de Koningsgarde. Zelfs de koningin-
weduwe leek geen idee te hebben waar ze heen waren gegaan, en Luthor Largent zwoer dat er 
niemand via de stadspoorten de stad zou verlaten. 

Maar er was geen manier geweest om de IJzeren Troon in rook te doen opgaan. En koningin 
Rhaenyra zou geen oog dichtdoen tot ze haar vaders zetel in bezit had genomen. Dus werden de 
toortsen in de troonzaal aangestoken, de koningin beklom de ijzeren treden en nam plaats waar voor 
haar koning Viserys, voor hem en de Oude Koning en in tijden van weleer Maegor en Aenys en Aegon 
de Draak hadden gezeten. Met een ernstig gezicht en nog steeds in haar wapenrusting zat ze daar 
hoog boven allen verheven, terwijl elke man en elke vrouw in de Rode Burcht voor haar werd 
gebracht. Ze werden gedwongen voor haar te knielen, om haar vergiffenis te smeken en op hun 
leven, zwaard en eer te zweren dat zij hun koningin was. 

Septon Eustaas vertelt dat de ceremonie de hele nacht duurde. De zon was al op toen 
Rhaenyra Targaryen opstond en afdaalde van de troon. ‘En terwijl haar echtgenoot prins Daemon 
haar de zaal uit leidde, waren op de benen en de linkerhandpalm van hare genade sneden te zien,’ 
schrijft Eustaas. ‘Druppels bloed vielen op de vloer terwijl zij langsliep en wijze mannen keken elkaar 
aan, hoewel niemand de waarheid hardop durfde te zeggen: de IJzeren Troon had haar afgewezen, 
en ze zou er slechts weinig dagen op kunnen zitten.’ 
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