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Het vuur brulde in de open haard, en dat was maar goed ook, 
want buiten blies de wind kouder dan hij in jaren had gedaan. 
Het was kort na vijf uur, maar Mama Arria had de luiken van de 

ramen al gesloten en de deur met de zware houten balk vergrendeld. Er 
was weer een storm opgestoken, dus de kans was klein dat ze voor de 
volgende ochtend weer naar buiten konden. Het was een geluk dat ze 
de koe die dag vroeg hadden gemolken, dacht Velira.
 Het merendeel van de melk zat in een kan, en was bedoeld om de 
volgende dag boter mee te maken. Maar Mama Arria had een deel van 
de melk in een pot gegoten, genoeg om twee bekers mee te kunnen 
vullen, en die pot hing nu boven het haardvuur heet te worden. Velira 
was klaar met haar klusjes en zat vanop het berenvel voor de haard naar 
de pot met melk te kijken. Ze was net negen en dol op warme melk 
drinken als het zo koud was.
 En koud was het - zelfs voor het vuur rilde ze.

Het verhaal van de prinsessen



 Haar zus Amarillis, die al tien was, kwam met twee wollen dekens 
naar de haard toe, en legde een ervan over de schouders van haar kleine 
zus. Dan sloeg ze het andere deken om zichzelf heen en zette zich ook 
op het berenvel voor het vuur. Amarillis was een jaar ouder, maar Velira 
vond dat haar zus groter was dan dit ene jaartje verschil rechtvaardigde. 
Amarillis was meer dan een hoofd groter dan haar zus, en Velira was 
bezorgd dat zijzelf nooit zoveel in één jaar zou kunnen groeien. 
 Dat Amarillis groter was had wel een voordeel: het was wat 
makkelijker om haar arm rond Velira’s schouder te leggen, en haar 
kleine zus op een geruststellende manier te koesteren. Niemand kon 
de geruststellende armen van Mama Arria vervangen, maar als zij nog 
bezig was, dan was de koesterende omhelzing van Amarillis de beste 
tweede keuze voor Velira. Amarillis, die moest wachten tot Mama Arria 
tijd had om te knuffelen, want er was niemand in de hut behalve zij 
drieën. En niemand in de bossen die zich rondom de hut uitstrekten.
 De melk begon te koken, maar Mama Arria was nog bezig het 
brood voor de volgende ochtend te kneden. Amarillis stond op en nam 
de pot van boven het vuur. Ze verdeelde de melk over twee bekers en 
gaf er één aan Velira.
 “Niet morsen, ze is erg heet.” zei ze.
 “Ik zal niet morsen.” zei Velira terwijl ze de beker aannam en even 
later zaten ze weer dicht bij elkaar, in hun wollen dekens gewikkeld, 
met een beker hete melk in hun handen. Tegen de tijd dat ze ervan 
konden slurpen, was Mama Arria klaar met brood kneden. Ze kwam 
bij de meisjes voor het haardvuur zitten, in haar houten schommelstoel. 
Zoals anders zat ze met haar rug naar het vuur, en keek naar de twee 
meisjes die voor haar zaten.
 “Het is weer aan het stormen.” zei Amarillis.
 Het klonk niet als een vraag maar dat was het wel. Amarillis was al 
een tijdje bezorgd. De winter was dit jaar eerder dan anders in het land 
gekomen, en er waren meer stormen. De late oogst winterwortelen was 
verloren gegaan - ze zaten zo vastgevroren in de grond dat je ze er zelfs 
met een pikhouweel amper uit kreeg. En er lag nu zoveel sneeuw dat 
ze niet meer naar het dorp konden. Als ze een slee hadden gehad, dan 
misschien wel, maar ze hadden enkel een kar en Berri het paard. En 



zij kon de kar in die diepe sneeuw niet het hele eind tot in het dorp 
trekken. Hun kleine hut in het bos was voorlopig van de buitenwereld 
afgesloten. En dan was er die huilende wind, die soms zo hard tegen 
de kleine hut aan blies, dat Amarillis hem ervan verdacht de planken 
van het dak te willen rukken, en de luiken van voor de ramen te willen 
trekken, zodat hij binnen kon.
 Haar kleine zus was niet zo bezorgd.
 In de kasten stonden bokalen vol met ingemaakt fruit, wist Velira, 
en in de kleine voorraadschuur aanpalend aan het huis stonden 
zakken vol noten, knollen en herfstwortelen. Er hingen vissen, al een 
tijdje bevroren, op een rijtje aan ijzeren haken, klaar om ontdooid en 
klaargemaakt te worden. Nu de late worteloogst in de grond vastgevroren 
zat, zouden ze minder te eten hebben dan de andere winters. Maar 
ze zouden geen honger lijden, tenzij de stormen tot een heel eind in 
het voorjaar zouden duren. Dat kon gebeuren, maar het was al meer 
dan honderd jaar geleden sinds dit de laatste keer was voorgevallen, en 
honderd jaar was héél lang voor een meisje dat nog maar negen was.
 Ook Mama Arria was niet bezorgd, en ze deed alsof ze die 
bezorgde halve vraag van Amarillis niet had gehoord. Maar het was 
waar dat de wind die avond hard tegen het huis beukte, en de koude 
was onaangenaam, zelfs voor het haardvuur. Om de meisjes wat af te 
leiden, zei Mama Arria dat ze hen een verhaal zou vertellen. Voor Velira 
bestond er geen groter plezier dan daar op de grond zitten en naar 
een verhaal van Mama Arria luisteren. Ze hield haar handen om haar 
beker hete melk geklemd en wachtte geduldig tot Mama Arria begon te 
vertellen. Amarillis had liever gehad dat Mama Arria haar nog een keer 
uitlegde dat ze genoeg eten hadden, en dat het huis stevig was gebouwd 
en niet door de wind omver geblazen kon worden. Maar ze wist dat 
Mama Arria vervelend zou worden als ze bleef aandringen, dus nam ze 
een slok van haar melk en luisterde naar het verhaal in plaats van naar 
de huilende wind.
 Mama Arria vroeg hen niet welk verhaal ze wilden horen en begon 
het verhaal van de drie eekhoorns te vertellen. Maar voor ze goed en 
wel begonnen was met vertellen hoe de diertjes op een dag besloten dat 
ze in een ander bos wilden wonen, vroeg Velira of ze niet het verhaal 



van de twee prinsessen wilde vertellen. “Heel erg alsjeblieft, mama.” zei 
Velira, en Mama Arria zuchtte. Er was geen verhaal dat ze hen al vaker 
had verteld, en ze vertelde het liever niet nog een keer. Maar de twee 
meisjes keken haar hoopvol aan, en op een avond als deze kon Mama 
Arria hen niet het comfort van hun favoriete verhaal ontzeggen.
 “Leg nog een blok hout op het vuur.” zei ze eerst.
 Amarillis kwam vanonder haar deken en nam een groot stuk 
eikenhout, terwijl Mama Arria begon te vertellen. Dan zette ze zich 
snel weer naast Velira, en luisterde naar het verhaal.

“Heel erg lang geleden, leefde er in een land ver van hier 
een machtige en wijze koning, en er heerste vrede in zijn 
koninkrijk. Maar op een dag viel de koning van een 
naburig rijk zijn land binnen. Hij brandde al de dorpen 
die hij op zijn weg vond plat, en veroverde de ene stad na de 
andere. De goede en wijze koning verzamelde zijn leger en 
reed hem tegemoet. Aan de oevers van een rivier troffen de 
legers van de twee koningen elkaar, en leverden daar strijd. 
De goede en wijze koning was erg machtig en streed met 
zulk een moed dat zelfs zijn vijanden nadien vol eerbied 
over hem spraken. Maar de andere koning was machtiger, 
en na een lang gevecht doodde hij de goede koning.”
  “De ridders van de goede koning besloten de strijd 
te staken, want ze zagen dat de situatie hopeloos was, en 
hoopte door vrede te sluiten het land tegen verder onheil 
te beschermen. Maar zodra ze zich hadden overgegeven 
werden de zeven hoogste nog levende officieren van het 
leger bij elkaar gebracht, en vermoord. Het leger van de 
overwinnaars trok daarna meteen naar de hoofdstad, die 
ze helemaal plunderden. Er vloeiden rivieren van bloed 
door de straten en de familie en getrouwen van de koning 
werden een na een vermoord.”
  “Ook de jonge dochter van de goede koning moest 
worden gedood, maar enkele paleiswachters smokkelden 
haar in het holst van de nacht het paleis uit. Ze namen 



haar naar de haven van de stad, om samen met haar het 
land uit te vluchten. In de haven liepen ze in de armen van 
een grote groep vijanden, en hun koning. En hij was daar 
niet alleen; zijn eigen dochter was bij hem. Zelfs als hij 
oorlog voerde liet hij zijn dochter nooit alleen, omdat hij zo 
ontzettend veel van haar hield.”
  “Onder de paleiswachters was een groot krijger en 
hij viel de koning aan. Intussen ontvoerden enkele andere 
wachters de kleine prinses van de vijand, die niet ouder dan 
een jaar of vier was. Ze vluchtten samen met haar en met 
de kleine prinses van de goede koning naar een schip dat 
klaarlag om te vertrekken.”
  “Ze dachten dat de vijand hun schip wel niet zou 
laten zinken als de dochter van hun koning aan boord 
was. En als ze dat toch deden, wel, dan zou ook de dochter 
van hún koning verdrinken. Dat was dan toch iets van 
wraak; en beter dan helemaal niets. Intussen werden al de 
paleiswachters die waren achtergebleven om de vijand op te 
houden gedood, maar toen de laatste van hen op de grond 
viel, was het schip met de twee prinsessen al uit de haven 
vertrokken.”
  “De woede van de koning was groot en hij liet elk 
schip dat in de haven lag de achtervolging inzetten, maar 
het schip met de prinsessen verdween in de nacht, en een 
grote storm maakte het de achtervolgers moeilijk om het te 
zoeken. Ze zochten lange tijd, maar er was geen spoor van 
het schip met de prinsessen te bekennen. Sommige officieren 
van de koning dachten dat het misschien in de storm was 
vergaan, maar geen van hen durfde dat tegen de koning 
te zeggen. Ze bleven maanden zoeken, tot ze niet anders 
konden dan het opgeven.”
  “Niemand weet wat er precies met de prinsessen 
is gebeurd, maar ze werden nooit gevonden. De Bloederige 
Koning, want zo noemden ze hem sinds hij de hoofdstad 
van dat rijk in bloed had gedrenkt, die voerde oorlog met 



de hele wereld, voor zolang hij nog leefde. Niet om goud 
of macht maar om zijn dochter terug te vinden. Maar hij 
heeft haar nooit gevonden.”

Mama Arria keek naar de twee kleine meisjes die voor haar op de grond 
zaten, gewikkeld in hun wollen dekens en met hun lege melkbeker in 
de hand. Ze keken haar met fonkelende ogen aan, en Mama Arria wist 
waaraan ze dachten. Ze wilde de meisjes naar bed sturen voor ze de kans 
hadden om de vraag te stellen die ze al vaak hadden gesteld, maar Velira 
was haar te snel af.
 “Mama, kunnen Amarillis en ik de prinsessen niet zijn?”
 “Jullie zijn net zo goed prinsessen als ik.” zei Mama Arria.
 “Maar we zijn twee kleine meisjes.” zei Velira.
 “Alsof er geen andere kleine meisjes op de wereld zijn!”
 “Ja maar we zijn met twee en we zijn niet echt zussen.”
 “De wereld loopt vol meisjes die geen zussen zijn.”
 “Ja, maar u bent ook niet echt onze mama.”
 “Zit ik hier soms niet? Is dat niet echt?”
 Velira boog haar hoofd en staarde naar de grond. Amarillis keek in 
haar lege beker en zei niets. Mama Arria rolde met haar ogen en zei dan: 
“We zullen afspreken: denken jullie maar dat je een prinses bent terwijl 
je je omkleedt en in bed kruipt. Droom er voor mijn part over. Maar 
wanneer je morgen uit je bed komt, dan weten jullie weer dat jullie 
twee achtergelaten meisjes zijn, die door  mijn goed hart van een leven 
op straat zijn gered.”
 “Goed mama.” zei Amarillis.
  Maar Mama Arria was nog niet klaar. Ze keek eerst Velira aan en zei 
haar: “Jouw mama was een dienster zonder schroom, en met maar twee 
gram verstand. Ze kon het woord koningin niet eens schrijven.” Velira 
boog haar hoofd nog dieper, en dan keek Mama Arria naar Amarillis. 
Die wilde liever niet horen wat ze te zeggen had, maar ze wist dat ze 
moest luisteren. “En jij, jij bent de dochter van mijn zus, die ze niet 
eens een paleis binnen zouden laten om er de vloeren te schrobben.”
 “Ja mama.” zei Amarillis zonder opkijken.
 “En nu naar bed; morgen is er veel werk te doen, en ik heb niets aan 



twee onnozele prinsesjes die zich te goed voelen om hun handen vuil te 
maken. Hop, geef me een kus en kruip in bed. Leg die wollen dekens 
er maar bij op, of je bevriest nog in je bed.”
 De twee meisjes stonden recht, kusten Mama Arria op haar wang 
en kropen dan in het kleine bed dat in de hoek van de kamer stond. 
Mama Arria gooide nog een blok hout op het vuur, zodat het nog een 
tijdje zou blijven branden. In plaats van zelf ook naar bed te gaan, 
bleef Mama Arria nog een hele tijd in haar stoel zitten. Ze zat diep in 
gedachten verzonken, terwijl de twee meisjes onder hun warme dekens 
sliepen en buiten de wind luider dan ooit huilde.



Het duurde tot februari voor de stormen minder hevig raasden, 
en het weer warmer werd. Velira en Amarillis trokken overdag 
het bos in om winterbessen te plukken, en de bladeren van de 

altijd groene belzirastruiken. De kleine stekelige blaadjes hadden een 
muntige smaak als je ze kauwde. Mama Arria perste er sap uit, dat 
ze nadien gebruikte om koekjes en brood op smaak te brengen. Uren 
zochten Amarillis en Velira de bessen en de blaadjes, en pas als hun 
manden vol waren keerden ze terug naar de hut.
 Op een ochtend laat in februari trokken de twee meisjes in hun 
dikke wollen jassen het bos in, en zagen dat de sneeuw hier en daar aan 
het wegsmelten was. Op een kleine open plaats ontdekten ze een klein, 
groen kopje dat boven de sneeuw uitstak. Het was de kop van een van 
de lentebloemen, maar het zou nog een hele tijd duren voor die in bloei 
zouden zijn. Amarillis dacht aan de wit en gele kleuren die dan door 
het hele bos te zien zouden zijn, en wilde dat het al lente was. Ze hurkte 

De eerste lentebloem



naast het groene kopje, veegde er heel voorzichtig het beetje sneeuw af, 
en zei dan: “Mama zou zo blij zijn als we een bloem meebrachten.”
 Velira hurkte naast haar zus neer en knikte.
 “Kijk of er niemand in de buurt is.” zei Amarillis. De kans dat iemand 
hen zou zien was klein, maar je wist maar nooit dat een houthakker 
diep het bos in was getrokken en hen daar toevallig zou zien zitten. 
Velira keek aandachtig om zich heen, maar ze waren alleen. Amarillis 
hield haar hand boven het groene kopje dat boven de sneeuw uitstak, 
en plots begon het plantje te groeien. Er kwam een stengel tevoorschijn 
uit de sneeuw en daar ontsproot een groen blaadje uit. En dan nog een, 
en nog een. Het kopje aan het einde van de stengel werd steeds dikker, 
en barstte dan open. Een mooie geel met witte bloem ontvouwde haar 
blaadjes, en een zoet parfum steeg uit haar hart op. Amarillis en Velira 
snoven de geur op, en er verscheen een glimlach op hun gezicht.
 Velira plukte de bloem en legde ze in haar mand.
 Wanneer ze met hun gevulde manden uit het bos kwamen gestapt, 
zagen ze een wagen aan de hut staan. Op de bok zat een grote man. 
Het was de houthakker die naar Mama Arria was gekomen om een 
deel van zijn brandhout te verkopen. Mama Arria hakte een deel van 
haar brandhout zelf, maar het lukte haar niet voldoende hout voor alle 
koude dagen te hakken. De houthakker bracht haar regelmatig een deel 
van zijn eigen voorraad in ruil voor gebak en ingemaakt fruit. De man 
had enkele winters geleden zijn vrouw in een ongeluk met de wagen 
verloren, en sindsdien woonde zijn moeder bij hem en zijn twaalfjarige 
zoon in. Misschien was ze te oud om al het koken alleen te kunnen doen, 
of misschien was de houthakker niet zo dol op wat zij klaarmaakte.
 In elk geval wilde hij niets anders dan zoet gebak en fruit in bokalen 
in ruil voor zijn hout. Velira was zeker dat hij ook dit keer weer met goed 
gevulde manden vol lekkers zou vertrekken. En dat hij zou terugkeren 
om te vragen of ze nog hout nodig hadden, eens de manden weer leeg 
waren gegeten. 
 Terwijl Velira en Amarillis met hun goed gevulde manden door 
de sneeuw naar de hut toe stapten, sprong de houthakker van de bok 
af en begon het hout uit te laden. Hij gaf de stapels aan zijn zoon, 
die ze strompelend naar de houtstapel aan de zuidkant van de hut 



droeg. Velira en Amarillis gingen naar het paard en streelden het even. 
De houthakker zei hallo tegen hen. Het was een flinke kerel, met 
brede schouders en gespierde armen. Op zijn hoofd had hij een dikke 
wollen muts. Zijn baard vertoonde hier en daar wat grijze strepen, 
die er waren gekomen nadat hij zijn vrouw verloren had. Hij had 
een rauwe maar vriendelijke manier van spreken, en zoals altijd liep 
hij een beetje gebogen. Velira had gehoord dat hij als kind een stuk 
boomstam op zijn rug had gekregen, en sindsdien niet meer helemaal 
rechtop kon lopen.
 “Hallo.” zeiden Amarillis en Velira, en dan wilden ze met hun 
manden de hut binnen gaan. De houthakker keek wat ze bij zich 
hadden, en trok grote ogen toen hij de bloem zag liggen.
 “Zijn er al gele zonnen in het bos?” riep hij verbaasd uit, en hij wreef 
met een hand over zijn baard. Ik wist niet dat de lente al zo dichtbij was 
– dat is de eerste keer in heel mijn leven dat er al gele zonnen bloeien 
als het nog zo koud is. De sneeuw is verdorie nog niet eens gesmolten.”
 Op dat moment kwam Mama Arria naar buiten en ze zei tegen 
Amarillis en Velira dat ze naar binnen moesten gaan. In de keuken nam 
Mama Arria de bloem uit de mand, kneep ze samen in haar hand en 
gooide ze dan in het vuur. Amarillis kreeg tranen in haar ogen toen ze 
naar de brandende bloem keek. Mama Arria gaf haar een mep in haar 
gezicht. Dan draaide ze zich naar Velira, en sloeg haar ook. Geen van 
beide meisjes huilde luidop, en ze hielden hun ogen afgewend.
 “Ga helpen met uitladen.” zei Mama Arria.
 Amarillis en Velira zeiden niets en gingen naar buiten om te helpen 
met het hout naar de stapel te dragen. De houthakker gaf hen niet zoveel 
hout om te dragen als zijn zoon, die ouder was en gewend om hout 
rond te dragen. Toch was het nog steeds zwaar werk voor de meisjes. 
De houthakker zag aan hun rode wangen dat ze een mep gekregen 
hadden, maar vroeg niet waarom en maakte er ook geen opmerking 
over. Emmert, zijn zoon, lachte toen hij de gloeiend rode wang van 
Amarillis zag.
 “Weer iets stom gedaan?” vroeg hij met een grijns.
 Amarillis deed alsof ze hem niet hoorde en bracht het hout dat ze in 
haar armen hield naar de stapel. Ook Velira deed alsof ze Emmert niet 



zag, maar tegen haar maakte hij nooit zulke gemene opmerkingen. Hij 
volgde haar naar de houtstapel en hielp zonder dat ze daarom vroeg met 
het stapelen van de houtblokken. Velira liet hem toe haar te helpen, 
maar negeerde hem.
 “Emmert, maak dat je hier bent.” zei de houthakker. 
 De jongen treuzelde zo lang hij durfde, en rende dan naar de kar 
om de volgende lading hout aan te nemen. Velira bleef bij de houtstapel 
en ze hielp Amarillis met het hout opstapelen. Dan haalden ze een 
volgende lading hout van de kar, en toen ze weer bij de houtstapel 
kwamen, treuzelde Emmert weer zodat hij Velira kon helpen met 
stapelen. Amarillis en Velira wisten al sinds vorige lente dat Emmert 
verliefd was op Velira. Toen was hij regelmatig in zijn eentje naar de hut 
beginnen komen, om allerlei onnodige en soms vreemde boodschappen 
te doen. Soms kwam hij zogezegd naar de bomen in de buurt kijken, om 
te zien of ze goed groeiden. Soms kwam hij kijken of ze nog voldoende 
brandhout hadden terwijl dat helemaal nog niet nodig was.
 En dan bleef hij wat rondhangen om Velira te helpen, met wat voor 
werk ze op dat moment toevallig te doen had. Een keer was hij onderweg 
een beer tegengekomen en had hij voor zijn leven moeten rennen; maar 
zelfs dat had hem niet afgeschrikt. Enkel de strenge winter had zijn 
tochtjes lange tijd onmogelijk gemaakt. Dit was de eerste keer sinds 
maanden dat hij Velira zag.
 “Ze is het allermooiste meisje dat er is.”
 Dat had hij een keer tegen de bakkerszoon gezegd, maar in heel het 
dorp dacht alleen Emmert dat. Zowat iedereen anders in het dorp was 
het erover eens dat Amarillis de schoonheid was. Zij had lang gouden 
haar, en zij was groot en tenger. Zij had blauwe ogen en een mooie bleke 
teint. Velira was eerder gewoontjes. Haar haren waren kastanjebruin, en 
ze was eerder klein. Niemand zou haar lelijk noemen, maar ook niet 
mooi. En zeker niet het mooiste meisje dat er was. Emmert vond van 
wel, en was bereid om ervoor te vechten als iemand hem ongelijk gaf. 
Dat wist Velira, want de dochter van de dokter had het haar verteld. Ze 
vond het fijn dat hij haar mooi vond, maar niet zoveel dat ze door de 
vingers kon kijken  dat hij altijd vervelend deed tegen Amarillis.
 Aan de houtstapel probeerde hij een kusje te stelen.



 Velira gaf hem een duw en hij belandde in de sneeuw. Niets dat 
Velira deed kon hem kwaad maken, maar toen hij zag dat Amarillis 
hem stilletjes uitlachte, krabbelde hij snel weer recht en duwde haar 
tegen de houtstapel. Amarillis liet een kreetje, want ze stootte haar 
arm en deed zich behoorlijk pijn. Emmert wist dat Velira kwaad zou 
zijn, en draaide zich schuchter om. Het enige dat hij zag, was haar 
vuist die op hem afkwam. Een moment later lag hij weer in de sneeuw, 
dit keer met een bloedneus. Velira greep hem bij zijn jas en trok haar 
vuist naar achteren om hem opnieuw te slaan, maar de houthakker 
riep tegen hen beide.
 “Schei daarmee uit en werk verder!”
 Velira liet Emmert los, en stapte arm in arm met Amarillis naar de 
kar om een volgende lading hout te halen. Emmert krabbelde recht, 
veegde zijn bloedende neus af aan zijn mouw, en ging dan terug naar de 
kar. Daar kreeg hij van zijn vader een mep die hem deed duizelen, en 
de rest van de tijd dat ze aan het werk waren, zei hij niets meer tegen de 
meisjes. Maar toen het hout was uitgeladen en de manden vol eten door 
Mama Arria in de kar waren gezet, keek Emmert stiekem naar Velira. 
Die kwam even naar hem toe, en fluisterde dat het haar speet van die 
bloedneus.
 “Maar je mag mijn zus geen pijn doen.” zei ze stil.
 “Jij slaat zoals een jongen.” zei Emmert.
 “En jij valt om zoals een meisje.” zei Velira.
 Emmert zag dat zijn vader op de kar klom, en kroop snel in de 
laadbak. Hij wilde niet riskeren dat zijn vader weer kwaad zou worden, 
als die op hem moest wachten. Dan stak hij stiekem zijn hand in een 
van de manden, en haalde er een koek uit. Hij gaf de helft aan Velira, 
die de halve koek snel in haar mond stak. Ze bleef naar Emmert zwaaien 
tot de kar tussen de bomen verdween.
 “Zo, die bracht ook weer slecht nieuws.” zei Mama Arria.
 “Wat heeft hij gezegd?” vroeg Amarillis.
 “Niks waar jij je zorgen om moet maken – vooruit, draag een paar 
van die houtblokken naar binnen. En help me dan om het sap uit de 
bladeren te halen.” Amarillis nam enkele houtblokken en ging achter 
Mama Arria naar binnen. Velira bleef nog even staan kijken naar waar 
de kar in het bos was verdwenen, en ging dan ook naar binnen.



Het was al wekenlang warm weer en de zomerbessen in het bos 
waren nu op hun best. Amarillis en Velira trokken met manden 
het bos in om ze te plukken, en waarschijnlijk was het de laatste 

zomer dat ze dit zouden doen. Velira was nu vijftien en Amarillis was 
al zestien. Dat was te oud om thuis te wonen en enkel te helpen met 
voedsel verzamelen en het huishouden doen. Mama Arria had een tijdje 
geleden besloten dat zowel Velira als Amarillis na de zomer in de leer 
moesten gaan, zodat ze voor zichzelf leerden zorgen.
 “Of denken jullie soms dat je hier oud kan worden?” had ze op 
een ochtend gezegd, en dat was het dan. In het dorp waren de meeste 
leerplaatsen voorbehouden aan zonen en dochters van de ambachtsleden 
zelf. Dus was Mama Arria drie maanden geleden met Velira en Amarillis 
naar de stad gegaan om een ambachtsman of ambachtsvrouw te zoeken 
die hen in de leer wilde nemen. Het had een paar dagen tijd gekost, 
maar ze hadden elk een plaats. Velira mocht in de leer bij een smid; de 
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vrouw had al tien jaar een eigen smidse en vond het tijd om een tweede 
leerling in dienst te nemen. Ze was onder de indruk geweest van de 
kracht die Velira bezat. 
 “Die heeft de armen om te smeden.” had ze gezegd.
 Velira voelde er niet veel voor om smid te worden, maar de 
vrouw had kost en inwoon aangeboden, en voor Mama Arria was dat 
voldoende. Amarillis moest in de leer gaan in een melkerij op amper 
een uurtje wandelen van de smidse waar Velira aan de slag moest. Dus 
ze zouden af en toe naar elkaar toe kunnen komen, als ze een paar 
uurtjes vrijaf hadden. Het was niet meer dan een kleine troost, maar 
beide meisjes waren opgelucht dat ze elkaar tenminste zouden kunnen 
zien. Uiteindelijk waren ze niet meer dan een lange wandeling van 
elkaar gescheiden.
 “Onze laatste zomer hier in dit bos.” zei Velira.
 Ze wandelden met hun manden aan de arm onder de grote bomen, 
die een verkoelende schaduw wierpen. Rond hun enkels bloeiden 
paarse en roze zomerbloemen die nog een drietal weken het bos zouden 
kleuren. Er zoemden insecten om hen heen, maar Velira had er amper 
aandacht voor. Ze dacht de hele tijd aan wat hen na de zomer wachtte.
 “Laat ons genieten van de dagen die resten.” zei Amarillis.
 Er waren zoveel bessen te vinden dat hun manden snel vol waren, 
en ze terug naar de hut konden. Ze besloten voor ze weer terugkeerden 
even te rusten. Door het bos stroomde een rivier, die Elbene werd 
genoemd, wat gevaarlijk water betekende. Ze was meer dan vier meter 
breed daar in het bos, en het water stroomde snel en wild. Je viel er 
beter niet in tenzij je goed kon zwemmen. Amarillis en Velira kenden 
de rivier en waren niet bang. Ze klommen op een twee meter hoge rots 
die half in de rivier lag, waar ze nog al eens hadden uitgerust na het 
bessen plukken. Je zat er in de schaduw van de bomen en had er een 
goed uitzicht over de vallei.
 Het bos waarin ze zich bevonden strekte zich uit over drie heuvels, 
en zij bevonden zich halfweg de hoogste ervan. Beneden in de vallei 
zagen ze het dorp liggen; een dertigtal huisjes en nog een paar andere 
gebouwen. De rivier stroomde naar beneden tot in de vallei; ze stroomde 
doorheen het dorp, en daarna verder het binnenland in. In de vallei 



stroomde het water minder snel en af en toe lukte het sterke roeiers om 
tot in het dorp te varen, om er hun waren te koop aan te bieden. Het 
feit dat er niet zo veel handelaars tot in het dorp kwamen, betekende 
dat wie wel kwam zich in een goede positie bevond om over de prijzen 
te onderhandelen. Velira kwam zelden in het dorp, maar Emmert had 
haar al vaak over deze handelaren verteld. Hij kwam nog steeds naar 
haar toe, al kwam hij nu niet meer te voet, maar te paard. Hij had 
beloofd dat hij haar ook in de stad zou komen opzoeken.
 Als ze goed keek zag Velira beneden in de vallei zijn huis.
 Sinds hij een jaar geleden zijn vader verloren was, woonde Emmert 
alleen in het huis. Het feit dat hij een eigen huis had en hard werkte, 
maakte dat al meer dan één meisje had laten verstaan dat als hij haar 
ten huwelijk zou vragen, ze niet nee zou zeggen. Ze konden hem zoveel 
hinten als ze wilden, er was maar een meisje waar Emmert interesse 
in had. Velira had gedacht dat hij haar zou opgeven en met een ander 
meisje trouwen, eens hij hoorde dat ze naar de stad moest om smid te 
worden. Maar dat was dus niet het geval geweest.
 “Je bent weer aan hem aan het denken.” zei Amarillis.
 “Ja.” zei Velira, uitkijkend over de vallei.
 Amarillis had eerst hun manden veilig op het midden van de rots 
gezet, en zette zich pas toen naast Velira neer. Ze ging per ongeluk op 
een bloem zitten, die tussen een spleet in de rotsen was gegroeid. De 
stengel knakte en de bloem viel slap voorover. Amarillis nam de stengel 
en zette hem weer recht, maar de bloem viel meteen weer voorover.
 “Oh verdorie.” zei ze. “Help me eens even.”
 Velira nam de stengel van de bloem tussen haar vingers en hield ze 
rechtop, terwijl Amarillis haar hand erboven hield. Er scheen een zwak 
licht rondom haar hand en toen Velira de stengel losliet, bleef de bloem 
weer rechtop staan. Amarillis keek tevreden naar de bloem, die nog 
mooier leek te stralen dan daarnet, en haar parfum intenser dan ooit 
verspreidde. Dan zette ze zich voorzichtig aan de andere kant van Velira 
neer. 
 Velira hoorde iets en draaide zich snel om.
 Achter hen klom Emmert op de rots; hij had zich er net bovenop 
gehesen, en aan zijn gezicht kon Velira zien dat hij had gezien wat 



Amarillis net had gedaan. Amarillis besefte het ook, en ze werd bleek. 
Velira hoopte dat Emmert zou doen alsof hij niets gezien had, maar hij 
kon zichzelf niet beheersen. 
 “Jij bent echt een rare.” zei hij tegen Amarillis.
 Velira sprong recht, ging tussen haar zus en Emmert staan en zette 
haar handen op haar heupen. “Je weet wat ik je gezegd heb Emmert; 
als je niet vriendelijk kan doen tegen mijn zus, dan hoef je niet naar 
me toe te komen.” zei ze. Emmert stond vlak voor haar en zijn brede 
schouders staken boven Velira’s hoofd uit. Ze moest naar hem opkijken 
als ze tegen hem sprak. Zelf was Velira nog steeds tamelijk klein; het 
enige dat maar snel bleef groeien waren haar bruine haren, die intussen 
tot achteraan haar knieën kwamen. Er waren maar weinig jongens in 
het dorp die dat mooi vonden – het was de mode om je haren tot op de 
schouders te dragen, met een vlecht aan één kant van je hoofd – maar 
Emmert vond het mooi en Velira vond het leuk dat hij de enige was die 
dat vond.
 “Ik wilde je nog een keer zien voor je vertrekt.” zei Emmert.
 “Gedraag je dan.” zei Velira.
 Emmert knikte, maar toen hij naar Amarillis keek, en naar de bloem 
die naast haar stond, kon hij zich niet bedwingen. “Als ze allemaal 
wisten dat je zo’n dingen deed, dan zouden ze niet zo over jou lopen 
te dromen.” zei hij. Amarillis trok de bloem af, en kneep ze fijn tussen 
haar handen. Ze beet op haar lip terwijl ze dat deed en er sprongen 
tranen in haar ogen. Velira gaf Emmert een duw en hij viel bijna van de 
rots af.
 “Goed, ik zal niks meer zeggen.” zei hij.
 “Kom later terug, ik vertrek pas na de zomer.” zei Velira.
 “Ja maar ik vertrek morgen al naar het noorden. Er is daar een bos 
dat gekapt moet worden. De baron van de streek wil het weg om er een 
voorpost te bouwen. Al die bomen moeten tegen het eind van de zomer 
weg zijn en wie ze kapt, mag ze houden. Het is goed hout dus ik ga er 
naartoe, maar ik ben waarschijnlijk pas vroeg in de herfst terug.”
 “Ga je het in de stad verkopen?” vroeg Velira.
 “Nee, ik ga bijbouwen aan het huis.” zei Emmert.
 “Bijbouwen? Is het niet groot genoeg voor jou?”



 “Hij gaat een kinderkamer bouwen.” zei Amarillis.
 Emmert werd rood in het gezicht en hij keek haar verbaasd 
maar tegelijkertijd kwaad aan. Hij had met niemand over zijn plan 
gesproken, en begreep niet hoe Amarillis dat had geraden. Wat hij niet 
wist, en Velira wel, was dat Amarillis vaak precies kon zeggen waaraan 
iemand dacht. Ze hield dat geheim voor iedereen behalve Velira. Die 
was zeker dat haar zus had gezegd wat Emmert dacht omdat ze wraak 
op hem wilde nemen. En dat was haar gelukt want Emmert had het als 
verrassing bedoeld, voor wanneer hij Velira ten huwelijk zou vragen.
 Velira wilde hem sussen, maar Emmert verhief zijn stem.
 “Ik vertel iedereen wat voor een rare jij bent!”
 Die bedreiging was niet min; veel jongens zouden Amarillis links 
laten liggen als ze wisten dat ze bloemen en dieren kon genezen, en 
dat ze gedachten kon lezen. Amarillis werd nog bleker dan ze al zag, 
en Velira gaf Emmert zo’n harde duw dat hij van de rots viel en in het 
water belandde. Hij kwam proestend boven water en had grote moeite 
om te voorkomen dat hij door de stroming werd meegesleurd. Hij riep 
Velira op hulp.
 “Er zit een touw in mijn zadeltas; vlug!”
 “Zwem maar wat, tot je afgekoeld bent.” riep Velira.
 Ze zette zich neer op de rots en Amarillis kwam naast haar zitten, 
om te kijken hoe Emmert tegen de stroming worstelde. Ze zei niets 
maar genoot zichtbaar van hem zo te zien spartelen om uit het water 
te raken. Emmert werd een heel eind stroomafwaarts gesleurd en het 
kostte hem, eens hij op de oever was, een kwartier tijd om weer tot 
aan de rots te wandelen. De meisjes lieten Emmert weer de rots op 
klimmen en hij zette zich naast Velira.
 ‘Jij wordt elk jaar sterker.” zei hij.
 “Ja, dus let op wat je zegt.” zei Velira. 
 Emmert zei niets, en toen Velira omkeek, zag ze dat hij zijn blik 
geschrokken op de vallei gericht had. Velira draaide zich snel om en 
zag dat er rook uit het dorp opsteeg. Eerst dacht ze dat er brand was 
uitgebroken, maar dan zag ze een groep ruiters. Door de glinsteringen 
van de zon, kon ze zien dat ze harnassen droegen en wapens in hun 
handen hielden. Emmert sprong op zijn voeten en trok Velira recht.



 “Kom, ik weet waar we veilig zijn.” zei hij.
 “Waarom zijn er soldaten in het dorp?” vroeg Velira.
 “Weet je niet dat er oorlog is?” vroeg Emmert.
 “Toch niet hier!” zei Amarillis, die ook snel rechtstond.
 Ze bevonden zich in een afgelegen provincie van een klein en niet 
heel welvarend eiland. Velira had gehoord dat er oorlog was uitgebroken 
en dat er werd gevochten in de buurt van de grote steden. Ze had niet 
gedacht dat er ooit soldaten naar hier zouden komen, waar er niets 
te rapen viel. Ze trok zich los en vroeg weer aan Emmert waarom er 
soldaten in het dorp waren, als er niets te stelen viel.
 “Het zijn deserteurs; die plunderen alles.”
 “Hoe weet je dat?” vroeg Amarillis.
 “Omdat ze een week geleden een ander dorp niet ver van hier hebben 
overvallen; weet jij dan echt niets?” snauwde hij tegen Amarillis, en dan 
klom hij samen met hen van de rots. Hij hees zich in het zadel, en 
stak zijn hand uit naar Velira. “We zullen naar het noorden gaan. Daar 
zullen we veilig zijn, en er is werk.” zei hij en maande haar aan snel in 
het zadel te klimmen.
 “Nee, vergeet het.” zei Velira.
 “Er zal wel iemand voor Amarillis komen.” zei Emmert.
 Velira nam haar zus bij de hand en ze renden samen terug naar de 
hut. Mama Arria zou weten wat te doen. Waarschijnlijk zouden die 
deserteurs niet eens tot aan de hut komen. Er was niets te stelen. Ze 
zouden toch niet heel dat eind rijden om wat koeken te stelen, dacht 
Velira. “Ik hoop van niet.” zei Amarillis, alsof ze die gedachten luidop 
had gehoord.
 Emmert riep dat ze met hem moesten meekomen, maar ze renden 
tussen de struiken en de bomen door. Emmert wendde zijn paard en 
kwam achter hen aan, maar had moeite om hen te paard tussen de 
dichte begroeiing te volgen. Tot hun grote opluchting zagen Amarillis 
en Velira geen soldaten bij de hut. Mama Arria stond buiten en keek 
naar de rookpluimen in de lucht. Amarillis en Velira vertelden haar wat 
er aan de hand was. Emmert kwam uit het bos en Mama Arria zei de 
meisjes om met hem mee te gaan.
 “Vlucht diep het bos in en wacht daar.” zei ze.



 “Nee mama, we laten jou niet achter.” zei Amarillis.
 Mama Arria gaf haar een mep, en zei nogmaals dat ze het bos in 
moesten vluchten. Maar het was te laat. Emmert riep, en ze zagen hem 
naar drie ruiters wijzen. Ze reden naar de hut toe, met hun wapens 
getrokken. Emmert drong er nogmaals op aan dat ze het bos in zouden 
vluchten, maar Velira schudde haar hoofd. Als Mama Arria bleef, dan 
zij ook. Emmert nam de kleine handbijl die aan zijn zadel hing, en 
wendde zijn paard naar de ruiters.
 “Doe niet stom, we zullen met hen praten.” zei Velira. 
 Emmert keek haar aan en aarzelde. De drie ruiters waren nu dicht 
genoeg genaderd om met hen te kunnen spreken. Mama Arria stapte 
vooruit en de ruiters hielden hun paarden in. Alle drie de mannen 
droegen besmeurde tunieken, en hun paarden zagen er vermoeid uit. 
Een van de mannen was gewond aan de arm, en het verband was vuil 
en bebloed. 
 “Kunnen we jullie met iets helpen?” vroeg Mama Arria.
 “Geef ons al het eten dat je hebt.” zei een van de mannen.
 “Je kan een deel krijgen, maar niet alles.” zei Mama Arria.
 “Geen tijd verspillen.” zei de gewonde man angstig, en toen sloeg 
de man die voor Mama Arria stond met zijn zwaard. Hij trof haar in 
het gezicht en Mama Arria zakte naar de grond. Amarillis en Velira 
schrokken zo dat ze niet meer konden bewegen. Ze keken naar Mama 
Arria, die op de grond lag te bloeden, en hadden geen aandacht meer 
voor wat de ruiters deden. De man die net Mama Arria had gedood, 
reed recht op hen af. Emmert stuurde zijn paard tussen hen in en 
zwaaide met zijn bijl. De deserteur viel dood uit het zadel, en de twee 
anderen vielen Emmert aan. Na een kort en hevig gevecht versloegen ze 
Emmert, die bloedend van zijn paard viel en roerloos op de grond bleef 
liggen.
 Amarillis wilde bij mama Arria knielen om haar te genezen maar 
moest aan de kant springen voor een zwaardslag. Velira trok haar met 
zich mee naar de hut. “We moeten hen eerst doden. Help mij zoals je 
toen die ene keer deed.” zei ze. Amarillis zag dat ze de bijl van Emmert 
van de grond had geraapt, en knikte.
 De twee deserteurs lachten even toen ze dat hoorden.



 Velira ging voor Amarillis staan om haar te beschermen, de bebloede 
bijl van Emmert stevig in haar handen geklemd. Amarillis stak haar 
hand uit naar Velira, en er begon een flauw wit licht rond haar hand 
te schijnen, zoals toen ze de bloem genas. Toen de twee deserteurs dit 
zagen, werden hun gezichten plots heel grimmig.
 “Ictiluni!” gromde een van hen.
 Velira voelde de energie van Amarillis in zich stromen, zoals toen 
die ene keer dat ze een grote afgebroken tak had moeten optillen om 
een gewond hert te bevrijden. Ze wist dat het licht van Amarillis haar 
sterker dan normaal maakte, en was vastberaden de mannen voor zich 
te doden. Een van de ruiters stormde op hen af en Velira dook opzij; ze 
sloeg met de bijl tegen de poten van het paard en de deserteur smakte 
op de grond. Voor de derde man hem te hulp kon snellen, was Velira bij 
de gevallen deserteur. Ze zwaaide haar bijl met beide handen omhoog, 
en liet hem op het gezicht van de man neerkomen. Het bloed van de 
man spatte in haar gezicht en ze veegde het snel af, terwijl ze zich weer 
omdraaide.
 “Smerige Ictiluni.” zei de andere deserteur.
 Enkel de gewonde man leefde nog, en hij steeg snel van zijn paard 
af. Met zijn schild aan zijn gewonde arm, en zijn zwaard in zijn goede 
hand, kwam hij behoedzaam op Velira toe.
 “We moeten ons haasten.” zei Amarillis.
 Velira wierp snel een blik op Mama Arria, en schrok toen ze zag 
hoeveel bloed er rondom haar te zien was. Ze wilde de man voor zich 
zo snel mogelijk doden, maar ze deed het niet. Haar instinct zei dat ze 
moest afwachten, en ze luisterde daarnaar. De deserteur kwam tot vlak 
bij haar, en viel dan aan. Hij stootte zo snel vooruit met zijn zwaard, dat 
Velira dood had moeten zijn. Maar ze bewoog zo snel dat het zwaard 
net naast haar heen schoot. En dan zwaaide ze met de bijl. De man 
beschermde zich met zijn schild, maar de klap was zo hard dat hij het 
uitschreeuwde van de pijn. Zijn gewonde arm kon het schild nog maar 
nauwelijks rechtop houden.
 Velira sloeg nog een keer, en nog een keer.
 De man zakte naar de grond en probeerde zich tegen haar slagen te 
beschermen door zich achter zijn schild te verbergen. Hij stak met zijn 



zwaard naar Velira’s benen, maar weer was ze hem te snel af. Ze gaf een 
trap tegen de zijkant van zijn schild, en hij had de kracht niet om het 
tegen te houden. Het schild sloeg opzij, en liet zijn borst een moment 
ontbloot. Velira zwaaide met de bijl, en doodde de man. De bijl bleef 
steken en ze liet hem los, snel naar achteren deinzend voor het bloed dat 
uit de wonde spoot.
 Ze stond een moment op haar benen te trillen.
 Dan rende ze naar Amarillis, die naast Mama Arria zat, met haar 
hand boven haar hoofd. Heel even dacht Velira dat Amarillis alles weer 
goed had gemaakt, dat Mama Arria genezen was. Maar dan hoorde ze 
de stem van haar zus. “Velira het is te erg; ik kan haar niet genezen.” 
zei ze met trillende stem. Mama Arria keek de meisjes aan, en stak haar 
hand uit naar Velira. Ze wilde haar wang strelen maar dat lukte haar 
niet meer.
 “Het spijt me dat ik gelogen heb.” zei ze.
 Dat waren haar laatste woorden. Amarillis en Velira wisten niet wat 
nu te doen, en bleven bij Mama Arria zitten huilen. Pas na een paar 
minuten vond Amarillis de kracht om te spreken.
 “Velira, wat moeten we nu doen?” vroeg ze.
 “Hier weggaan, nu meteen.” zei Velira.
 Ze hoorde in de verte andere ruiters naderen, en ze dacht niet 
dat ze in staat was om opnieuw te vechten. Ze wilden Mama Arria 
niet zo achterlaten, maar het geluid van de paardenhoeven kwam 
snel dichterbij, dus stonden de meisjes recht en renden zo snel als ze 
konden het bos in. Velira keek nog een laatste keer naar het lichaam 
van Emmert, en rende dan met tranen in haar ogen zo snel als ze kon 
verder.
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