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Het plan van Will en Maddie om de ontvoerde prins 
  van Gallica te bevrijden is hopeloos mislukt. 

Nu worden ook de ervaren Grijze Jager en zijn leerling – net 
als de prins – gevangengehouden door de machtsbeluste 

baron Lassigny. Maar ze zijn vastbesloten te ontsnappen uit 
de zwaarbewaakte toren van het kasteel.

Will en Maddie moeten alles op alles zetten om uit 
Falaise te kunnen vluchten, want de baron is sluw en speelt 

een vuil spelletje. Zal het ze lukken om Lassigny dit keer wél 
te slim af te zijn?

De vlucht uit Falaise is deel 16  

in de populaire Grijze Jager-serie.
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Hoofdstuk 1

‘Bind ze vast,’ gebood baron Lassigny. ‘Ze zijn onze ge-
vangenen.’

Maddie en Will bleven stilstaan terwijl twee van Lassigny’s 
mannen naar hen toe liepen, hun saxen afpakten en in een 
hoek op de grond gooiden. Daarna bonden ze de handen van 
de twee Jagers vast, vóór hun lichaam. Maddie probeerde haar 
polsen gespannen te houden zodat het touw wat losser zou zit-
ten als ze die straks ontspande, maar de soldaat kende die truc. 
Met de achterkant van zijn hand gaf hij haar een tik op haar 
polsen.

‘Geen geintjes, jij,’ snauwde hij haar toe.
Ze haalde haar schouders op en ontspande haar spieren, 

waarna hij het touw zo strak aantrok dat er geen enkele bewe-
ging meer mogelijk was. Even later voelde ze hoe haar handen 
door de slechte doorbloeding gevoelloos begonnen te worden.

Lassigny gebaarde naar prins Gilles, voor wie al deze gebeur-
tenissen veel te snel leken te gaan. ‘Breng hem terug naar zijn 
kamer,’ droeg hij op.

Een van de andere soldaten pakte Gilles bij zijn onderarm 
en leidde hem weg. De prins ging zonder protesteren met hem 
mee. Lassigny richtte zijn blik weer op Will en Maddie. ‘Deze 
twee gaan de kerker in.’

Will en Maddie keken elkaar even snel aan. Wills blik was 
berustend. Ze konden zich hier moeilijk tegen verzetten. Ze wa-
ren vastgebonden en ontwapend. De mannen die hun handen 
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hadden vastgebonden trokken nu allebei hun dolk en gingen 
achter de beide Jagers staan. Lassigny zag dat de gevangenen 
geen weerstand boden, stak zijn zwaard weer in de schede en 
wees naar de trap.

‘Lopen jullie,’ beval hij.
Will aarzelde heel even en voelde meteen de scherpe punt 

van de dolk in zijn rug. Hij begreep de bedoeling en liep, met 
Maddie naast zich en de twee mannen vlak achter hen, in de 
richting van de trap. Lassigny en de drie andere soldaten kwa-
men daar weer een paar meter achteraan.

Ze gingen de trap af, langs de wachtersruimte ter hoogte van 
de kantelen, waar verschillende gapende wachters nieuwsgie-
rig naar de kleine stoet op de trap keken. Op de begane grond 
gingen ze het gebouw uit en de binnenplaats op. Will en Mad-
die aarzelden even, want ze wisten niet welke kant ze nu uit 
moesten. Een volgende prik met de dolk in zijn rug stuurde Will 
naar de donjon.

‘Je kunt het ook gewoon zeggen,’ protesteerde Will voor-
zichtig. De dolk was vlijmscherp en dat geprik in zijn rug was 
bepaald niet prettig.

‘Kop dicht,’ beet de bewaker hem toe. Will haalde zijn schou-
ders op en liep naar de zware deur die toegang tot de donjon 
bood. Om een volgende por met de dolk voor te zijn pakte hij 
met zijn vastgebonden handen zonder aarzelen de ijzeren ring 
aan de deur, duwde die open en liep naar binnen.

‘Welke kant op?’ vroeg hij bij het naar binnen gaan.
‘Naar beneden,’ antwoordde de bewaker en hij gebaarde naar 

de trap in het midden van de entreehal. Will liep ernaartoe, 
maar net toen hij de eerste treden naar beneden wilde gaan 
hield de stem van Lassigny hem tegen.

‘Stop ze in de oostelijke cellen,’ zei de baron. De bewaker 
bromde iets onverstaanbaars en Lassigny richtte zich nu recht-
streeks tot Will en Maddie.
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‘Wij spreken elkaar over een paar dagen wel,’ zei hij.
‘Hebben we dan iets om over te praten?’ vroeg Will.
Lassigny glimlachte – maar het was een glimlach zonder een 

greintje warmte. ‘O, dat dacht ik wel,’ zei hij met ijzige stem. 
‘We zullen zien of een paar dagen in de cel jullie tongen een 
beetje losmaakt. Misschien kunnen jullie nog eens iets voor 
me zingen.’

Hij draaide zich om en besteeg de trap naar de hogere verdie-
pingen van de donjon, waar zich ook zijn vertrekken bevonden. 
Will voelde weer iets in zijn rug prikken.

‘Ja ja, ik ga al,’ zei hij, en hij begon alsnog de trap af te dalen. 
Zijn vaste schaduw kwam vlak achter hem aan en Maddie en de 
andere bewaker volgden kort daar weer achter. De andere drie 
soldaten gingen mee naar beneden, en hun laarzen dreunden 
hard op de houten trap.

Eén verdieping lager ging de trap over in een ruwe steen, 
en daar werd het ook snel kouder en vochtiger. De stenen trap 
leidde nog twee verdiepingen verder naar beneden, en daar 
werden de twee gevangenen naar rechts gestuurd.

De muren in deze kelders waren van ruwe natuursteen. De 
brandende fakkels die aan de muren hingen, zorgden voor een 
klein beetje licht en via een smalle doorgang met een laag pla-
fond bereikten ze een in de muren vastgezet ijzeren hek.

‘Ho maar,’ zei de bewaker van Will. De dolk diende blijkbaar 
alleen om duidelijk te maken dat er gelopen moest worden en 
niet om hem tot stoppen te manen. Daarna riep hij iemand, 
waarbij zijn stem door de lange stenen gang weergalmde.

‘Marius? Waar ben je?’
Vanuit het donker, verder de gang in, hoorden ze luidruchtig 

gemopper en even later ging er met klaaglijk krakende schar-
nieren een deur open waardoor er een geel licht de duisternis 
in scheen. Een zwaargebouwde, onder het lage plafond krom 
voortbewegende man schuifelde voetje voor voetje hun kant op.
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‘Ja ja, ik kom eraan!’ riep hij met een schorre fluisterstem. 
Met een merkwaardig hinkend loopje stommelde hij naar het 
hek toe, waar hij bleef staan om zijn bezoek nader te bekijken. 
Het licht van de dichtstbijzijnde fakkel bescheen een ruw ge-
zicht met zware, borstelige wenkbrauwen en een warrige baard 
vol klitten. Zijn neus was ergens in zijn leven flink afgeplat, 
waarschijnlijk door een stevige klap, en daarna nooit meer be-
hoorlijk rechtgezet, zodat hij nu een beetje scheef naar rechts 
op zijn gezicht stond. Van onder de wenkbrauwen keken twee 
zwarte, meedogenloze ogen de wereld in.

Hij glimlachte bij het zien van de groep, waardoor meteen 
duidelijk werd dat de meeste tanden uit zijn gebit ontbraken.

‘Aha, dat zullen onze nieuwe gasten zijn,’ zei hij. Hij lachte. 
Dat was geen prettig geluid en het zorgde ervoor dat een grote 
bos sleutels die aan zijn leren riem bungelde luid begon te ram-
melen.

De bewaker achter Will bewoog onrustig. Will kreeg het ge-
voel dat de man zich hier, in de nabijheid van de cipier, niet erg 
op zijn gemak voelde.

‘Doe nou maar open en laat ze erin,’ zei hij, een tikkeltje 
gehaast.

‘Alles op zijn tijd, Ramon,’ zei de cipier met diezelfde schorre 
fluisterstem.

Hij koos een lange stalen sleutel uit de bos die aan zijn riem 
hing en maakte het hek open, waarmee de groep toegang tot 
de rest van de gang kreeg. ‘Laat maar eens zien wat voor volk 
we hier hebben,’ zei de cipier.

Hij kwam vlak voor Will staan en bekeek diens gezicht eens 
goed. Will kon onmogelijk aan de lichaamsgeur en de zure 
adem van de man ontsnappen.

‘Nee maar, als dat onze zanger niet is,’ zei de cipier. Vervol-
gens draaide hij zich naar Maddie om haar ook nauwkeurig op 
te nemen. ‘En zijn lieftallige dochter.’ Maddie gaf geen krimp 
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toen hij zijn afstotelijke gezicht tot vlak voor het hare bracht. 
‘Welkom in mijn paradijsje,’ zei hij, en hij moest daar zelf hard 
om lachen.

Maddie voelde een rilling door haar lijf trekken die ze niet 
kon onderdrukken.

‘Doe de cel nou maar open,’ drong Ramon aan. Aan weerszij-
den van de gang lagen kleine hokjes, die telkens ook weer met 
zo’n ijzeren hek waren afgesloten.

De cipier deed een stapje bij Maddie vandaan. Hij stak de-
zelfde sleutel als zo-even in het slot van een van de andere 
hekken. Het ijzerwerk knarste en piepte gemeen. Daarna liet 
de man een parodie op een sierlijke buiging zien en gebaarde 
hij dat zijn twee gevangenen binnen mochten komen.

‘Alstublieft, lieve gasten, doe alsof u thuis bent.’
‘Hup, naar binnen,’ voegde Ramon er bruusk aan toe. Het 

was duidelijk dat hij zo snel mogelijk bij de cipier vandaan wilde 
en naar de buitenlucht snakte.

Will en Maddie hadden geen verdere aansporing nodig. Ze 
stapten de cel in en Marius gooide het piepende hek onmiddel-
lijk dicht, draaide het weer op slot en rammelde er nog een paar 
keer aan om zeker te zijn dat het goed dicht zat.

‘Handen,’ zei Ramon, en hij gebaarde naar een horizontale 
opening in het hek. Will begreep wat hij bedoelde en stak zijn 
vastgebonden handen door de opening naar buiten. Ramon 
sneed het touw met zijn dolk los. Maddie haastte zich ook naar 
de opening toe en slaakte even later, toen het ruwe stuk touw 
om haar polsen wegviel en het bloed weer door haar handen 
begon te stromen, een zucht van verlichting.

‘Wees maar voorzichtig met hem,’ fluisterde Ramon met 
een nauwelijks waarneembaar hoofdknikje naar de grote, 
smoezelige cipier. ‘Gevangenen vermoorden is een hobby van 
hem.’

‘Fijn dat je me even waarschuwt,’ zei Maddie zachtjes, terwijl 
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ze over haar polsen wreef en voelde hoe het leven langzaam in 
haar handen terugkeerde.

Ramon draaide zich om naar de kolossale cipier, die ach-
ter hem stond. ‘Ze zijn nu jouw verantwoordelijkheid,’ waar-
schuwde hij Marius. ‘De baron wil over een paar dagen met ze 
praten, en dan moeten ze zijn vragen nog wel kunnen beant-
woorden.’

Marius deed weer alsof hij een buiging maakte, waarbij zijn 
hand licht over de vloer streek.

‘O, maak je daar maar geen zorgen om,’ zei hij. ‘Mijn bedien-
den zullen de gevangenen voorzien van warme maaltijden en 
lekkere drankjes, en natuurlijk van een warm, zacht bed.’ Hij 
wist zijn gezicht nog even in de plooi te houden, maar schaterde 
het toen uit van het lachen. Daarna draaide hij zich om en liep 
hij terug naar zijn eigen hol. ‘Warme maaltijden en zachte bed-
den,’ herhaalde hij half binnensmonds, en opnieuw gierde hij 
het uit.

In werkelijkheid was er natuurlijk niets te eten, en in plaats 
van zachte bedden hadden ze een dun laagje vies stro op een 
vochtige stenen vloer. De cel werd slechts verlicht door de fak-
kel in de gang. Will en Maddie namen hun omgeving eens wat 
beter in zich op. In het vage schijnsel waren de details nauwe-
lijks waarneembaar.

‘Welkom in ons nieuwe thuis,’ zei Will.
Maddie keek hem vertwijfeld aan. ‘Een paleis kun je dit niet 

echt noemen, hè?’
Haar mentor haalde zijn schouders op. ‘Het is hier warm en 

het is hier droog,’ zei hij, maar daarmee liet ze zich niet af-
schepen.

‘Het is hier beslist niet warm, en al helemaal niet droog,’ zei 
ze.

En inderdaad hing er in de cel die typische kou van ruimtes 
diep onder de grond, waar de zon nog nooit had geschenen. 
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Het leek wel alsof die kou zich vanuit de stenen naar alle uit-
hoeken verspreidde. En ondanks het gebrekkige licht was goed 
te zien dat er op de grond overal glinsterende zwarte plassen 
stonden.

Will zuchtte. ‘Tja, het is nu eenmaal niet overal even com-
fortabel.’
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Hoofdstuk 2

Ze schraapten het stro bijeen om op de stenen vloer in elk 
geval iets van een dun laagje te hebben, sloegen hun man-

tels om zich heen en gingen tegen de muur zitten. Tegen de 
vochtige kou waren zelfs de Jagersmantels algauw niet meer 
bestand. In het zwakke schijnsel van de fakkel was er van hun 
omgeving verder niet veel te zien.

Na ongeveer een uur hoorden ze Marius door de gang schui-
felen om de fakkels die voor het schaarse licht zorgden te ver-
vangen. Niet veel later sloeg de deur dicht van een ruimte waar-
van ze aannamen dat het de kamer van Marius was, en daarna 
werd alles weer stil. Maddie slaagde er daarna zowaar in om 
even weg te dommelen in een lichte, onrustige slaap. De rest 
van de nacht brachten ze in kil ongemak door.

Tot hun verrassing zagen ze bij het aanbreken van de och-
tend daglicht. In een hoek van de cel liep een luchtschacht van 
één bij twee meter omhoog. Als ze eronder gingen staan konden 
ze omhoog kijken en ver boven zich een ijzeren rooster zien 
zitten. Af en toe, als er iemand over het rooster heen liep, was 
er kort een schaduw te zien.

‘Dat zal de binnenplaats wel zijn,’ zei Will.
De schacht liet licht en lucht in de kerker toe, maar wel in 

beperkte mate. Helaas kon er ook regen door naar binnen ko-
men, en die had de plassen veroorzaakt die nu, bij daglicht, 
beter zichtbaar waren. Naarmate ze meer konden zien, kregen 
Will en Maddie ook een betere indruk van waar ze nu eigenlijk 
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terecht waren gekomen. Niet dat er erg veel te zien was. Ze 
bevonden zich in een grote ruimte van ongeveer zeven bij tien 
meter, met een plafond dat net zo laag was als in de gang waar 
ze die nacht doorheen waren gelopen. De vloer was van massief 
steen en de muren bestonden uit ruw gesteente, zonder enig 
spoor van mortel ertussen. In een hoek was een min of meer 
afgeschermd stukje dat dienstdeed als latrine. Will keek er naar 
binnen en snoof even.

‘Alleen in uiterste nood gebruiken,’ mompelde hij toen hij 
zich weer wegdraaide.

Voor het overige ontbrak het in de ruimte aan enig meubilair. 
Aan een van de muren hingen wel verschillende paren roestige 
handboeien.

‘Die zien er niet erg aantrekkelijk uit,’ merkte Maddie op.
Will knikte. ‘We kunnen maar beter vrienden met onze Ma-

rius blijven,’ antwoordde hij.
Aan het licht in de schacht te zien gokten Will en Maddie dat 

het een uur of acht ’s ochtends was toen ze de cipier hoorden 
naderen. Hij keek door de tralies naar zijn beide gevangenen 
en begon gruizig te grinniken.

‘Aha, mijn zangvogeltjes zijn wakker, zie ik,’ zei hij. ‘En nog 
netjes op tijd voor het ontbijt ook. Warme broodjes en dam-
pende koffie.’

Hij stak een houten dienblad door de opening waarin Ramon 
de afgelopen nacht de touwen om hun polsen had losgesneden 
en zette het op de ijzeren plaat die op de onderzijde van de 
opening was bevestigd. Will liep erheen om het blad te pakken, 
maar op het laatste ogenblik trok Marius het weer terug, zodat 
de Jager er niet bij kon.

‘Eerst dankjewel zeggen,’ eiste Marius met een venijnig lachje.
‘Dankjewel,’ zei Will braaf.
Marius hield het blad nog altijd buiten zijn bereik. ‘Dankje-

wel, goede Marius,’ zegde hij Will voor.
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‘Dankjewel, goede Marius,’ zei Will.
Maar het blad bleef nog altijd buiten bereik. ‘Dankjewel, 

goede, gulle Marius.’
‘Da…,’ begon Will, maar de cipier onderbrak hem.
‘Dankjewel, goede, vriendelijke, gulle Marius, voor dit heer-

lijke ontbijt.’
Will slaagde er nog net in om zijn ergernis over dit kinder-

achtige spelletje te onderdrukken. Hij begreep dat het geen 
enkele zin had om dit monsterlijke schepsel tegen zich in het 
harnas te jagen.

‘Dankjewel, goede, vriendelijke, gulle Marius, voor dit heer-
lijke ontbijt.’

Opnieuw stootte Marius een hoog, krassend gegrinnik uit – 
het was een onprettig geluid, dat ook niet goed bij zo’n enorm 
lichaam paste. Maar nu zette hij het blad wel zo neer dat Will 
erbij kon, en de Jager pakte het snel weg.

‘Het was geen enkele moeite, hoor,’ zei Marius. Meteen daar-
na draaide hij zich om en liep hij, nog steeds zachtjes grinni-
kend, naar zijn eigen kamer. Will schudde zijn hoofd en slaakte 
een diepe, lang ingehouden zucht.

‘Zijn het echt broodjes en koffie?’ vroeg Maddie. Ze ging op 
haar tenen staan om over Wills schouder op het blad te kun-
nen kijken.

‘Ben je gek,’ bromde Will. Op het blad stonden twee tinnen 
bekers en een gedeukte tinnen kan met water, en daarnaast 
lagen twee oude stukken brood, waarvan er een duidelijk zicht-
baar beschimmeld was.

‘O,’ zei Maddie. ‘Het klonk me al te mooi om waar te zijn.’
‘Jij bent veel te goedgelovig,’ waarschuwde Will haar. Hij 

pakte het beschimmelde stuk brood. ‘Deze neem ik wel.’
Maddie knikte hem dankbaar toe. ‘Dat is aardig van je.’
Ze stortten zich op het ontbijt. Het mocht dan geen bijzonder 

aantrekkelijke maaltijd zijn, ze hadden allebei wel flinke trek, en 
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dorst. Will verdeelde de helft van het water, dat er schoon uitzag, 
over de beide bekers. De rest besloot hij nog even te bewaren.

‘Geen idee wanneer we meer krijgen,’ legde hij uit.
Hij zette het blad weer op de ijzeren plaat in het hek, keerde 

terug naar zijn plek bij de muur, liet zich met zijn rug langs de 
muur naar beneden glijden en ging zitten.

‘En nu?’ informeerde Maddie. Ze zat een paar meter bij hem 
vandaan in dezelfde houding. Ze hadden weinig keus. Aan deze 
kant was de vloer in elk geval redelijk droog, want die liep een 
beetje schuin af en waar zij zaten was de hogere kant, dus liep 
het water ervandaan.

‘Ik denk dat we hier maar een beetje moeten duimendraaien 
tot het Lassigny behaagt om ons te ontvangen,’ zei Will.

‘Duimendraaien?’ vroeg Maddie, en ze liet het woord even op 
zich inwerken. ‘Hoe draai je precies duimen? En waarom draai 
je geen pinken?’

‘Duimendraaien is een aloude bezigheid,’ legde Will uit. 
‘Maar draai jij vooral lekker pinken, als je dat fijner vindt.’

Maddie zuchtte diep. De kou, het ongemak en het weinig 
aantrekkelijke eten waren allemaal nog tot daaraan toe, maar 
als je opgesloten zat ging je je ook zo ontzettend vervelen. Er 
was in gevangenschap helemaal niets te doen, of te zien, of te 
horen. Voor een energieke, jonge meid zoals zij was dit gebrek 
aan activiteit of prikkels bijna ondraaglijk.

Zeker, ze was opgeleid om lange tijd achtereen onbeweeglijk 
en muisstil af te wachten, maar dan lag ze op de loer of bespi-
oneerde ze iemand. Dan bewoog ze niet, maar was ze wel in 
afwachting van een volgende gebeurtenis en op een bepaalde 
manier toch bezig.

Hier was het spannendste wat ze konden verwachten een 
volgend bezoek van de cipier met weer zo’n onaantrekkelijke 
maaltijd. Niet echt iets om je op te verheugen.

‘Ik ben benieuwd wat Lassigny van plan is,’ peinsde ze. ‘Hoe-
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lang denk je dat hij ons hier laat wachten? Hij zei toch dat hij 
ons wilde spreken? Wanneer zou dat zijn, wat denk jij?’

‘Verveel je je?’ vroeg Will, begripvol.
‘Inderdaad. En we zijn nog niet eens halverwege de ochtend,’ 

antwoordde ze.
Hij knikte een paar keer. ‘Misschien kun je hetzelfde doen 

als ik doe wanneer ik me verveel,’ stelde Will voor.
Ze draaide zich naar hem toe. ‘Wat dan?’
‘Dan hou ik mijn mond en val ik de mensen om me heen niet 

lastig.’
Een tikkeltje beledigd liet ze zich weer tegen de muur zak-

ken, steeds een beetje draaiend om de makkelijkste houding te 
vinden. Maar hoeveel ze ook draaide, er prikte altijd wel een 
uitstekend stukje steen ongemakkelijk in haar rug. Ze zuchtte 
nog maar eens, maar Will negeerde haar.

Na een paar minuten nam ze toch weer het woord.
‘Misschien kunnen we hem om de tuin leiden en dan ont-

snappen,’ opperde ze.
Will keek haar somber aan. ‘Ik neem aan dat je met “hem” 

die onaangename homp mensenvlees aan het eind van de gang 
bedoelt?’ Ze knikte. ‘En hoe dacht je dat te gaan doen?’

‘Nou, ik kan doen alsof ik me niet lekker voel. Dat ik ga liggen 
kreunen en schreeuwen van de pijn, en dat jij hem dan roept en 
dat hij komt kijken wat er aan de hand is.’

‘En dan?’
‘Dan overmeester jij hem en dan kunnen we maken dat we 

hier wegkomen.’
‘Ik zie twee problemen,’ zei Will. ‘Ten eerste denk ik dat het 

Marius geen fluit kan schelen als jij hier gaat liggen kreunen 
en schreeuwen. Of eigenlijk toch wel, ik denk dat hij het wel 
leuk zal vinden.’

Hij zweeg even, zodat Maddie zijn woorden kon laten be-
zinken.
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‘En wat is het andere probleem?’ vroeg Maddie na een tijdje. 
‘Je zei dat je twee problemen zag.’

‘Ja, hoe dacht je dat ik hem kon overmeesteren? Heb je ge-
zien hoe groot hij is? Hij is drie keer zo groot als ik. Het is een 
monster!’

Maddie dacht even na. Ze had dat detail misschien wat al 
te makkelijk over het hoofd gezien. ‘Eh, ik zou je natuurlijk 
helpen.’

Will schudde zijn hoofd. ‘Nee, want zelfs als wij met z’n twee-
en zijn is hij nog twee keer zo groot.’

‘Kunnen we hem niet ergens mee buiten westen slaan?’ dacht 
Maddie hardop na.

Met een weids handgebaar nodigde hij haar uit de kale cel te 
bekijken. ‘Waarmee? Met een handvol stro?’

Maddie keek om zich heen. ‘We hebben die waterkan toch?’ 
zei ze, hoopvol.

‘Ja, die hebben we,’ antwoordde Will. ‘En met dat ding plus 
een loden pijp kan ik hem misschien wel aan.’

Er viel weer een stilte. ‘Maar ik heb mijn werpmes nog wel,’ 
zei Maddie uiteindelijk.

Will knikte. ‘Ja, ik ook.’
De mannen van Lassigny waren gek genoeg vergeten hun 

twee gevangenen te fouilleren. Ze hadden slechts hun saxen 
afgepakt en in een hoek gegooid. Wills kleine werpmes zat nog 
om zijn onderarm gebonden, dat van Maddie in een schede on-
der haar kraag. ‘Maar dan nog,’ ging hij verder. ‘Ben jij bereid 
hem in koelen bloede neer te steken?’

Ze schuifelde een beetje heen en weer. ‘Niet echt, nee.’
En daarna was het weer stil. Tot Maddies verrassing was het 

na een tijdje Will die het zwijgen doorbrak.
‘Hoe wist hij het?’
Ze keek hem vragend aan. ‘Hoe wist wie wat?’
‘Lassigny. Hoe wist hij dat wij bezig waren om Gilles te 
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bevrijden? Het was wel duidelijk dat hij erop voorbereid was. 
Zelfs Marius was niet verbaasd toen wij hier binnen werden ge-
bracht. Hem was al verteld dat hij gevangenen kon verwachten. 
Dus hoe wist Lassigny het?’

‘Misschien is hij gewoon van nature wantrouwend?’ probeer-
de Maddie, maar daar wilde Will niets van weten.

‘Er was geen enkel verband tussen ons en prins Gilles,’ zei 
hij. ‘Dat was juist de reden waarom Philippe buitenstaanders 
had gevraagd om dit klusje op te knappen.’ Hij dacht even na. 
‘Iemand moet ons verraden hebben.’

‘Verraden? Maar wie kan dat zijn geweest? Wie zou dat über-
haupt doen?’

Will draaide zich langzaam naar haar toe en keek haar recht 
in de ogen.

‘Tja, dát is de vraag, hè?’


