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“Refugees are not terrorists. 
They are often the first victim of 

terrorism.”

- António Guterres -
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Proloog

Walid

Walid schoot een lichtbundel uit zijn handen en hui
verde. Hij had een hekel aan het gebruiken van zijn 
Zonnekracht. Doorgaans probeerde hij dit zoveel mo
gelijk te voorkomen, alleen had hij hem nu nodig; hij 
had zijn sleutel laten vallen en het was best donker 
achter in de stal. Hij volgde de lichtbundel. Daar!

Hij bukte en pakte de sleutel van de grond. Snel 
stopte hij met het uitstralen van licht en trok zijn le
ren handschoenen aan. Daarna deed hij de sleutel in 
het slot en opende het hek. Hij stapte naar binnen en 
liep naar de Magnitir toe. Het was een jongvolwas
sen, groen exemplaar van zo’n twee meter lang en één 
meter hoog. Magnitirs groeiden hun hele leven door 
en op dit moment had hij de perfecte grootte voor het 
trekken van een koets.

Walid aaide het beest over zijn grote kop en het dier 
hapte naar zijn hand. Het had geen scherpe tanden, 
Magnitirs waren planteneters, maar toch trok Walid 
snel zijn hand terug. Hij pakte de teugels en leidde de 
Magnitir naar buiten. Daar zette hij hem vast aan de 
koets en riep: ‘Klaar om te vertrekken, baas!’

Walid dronk een slok water uit zijn veldfles. Hij had 
altijd dorst. Ze zaten midden in het droge seizoen en 
het was verschrikkelijk heet in Rimal. De kleding die 
hij droeg, hielp ook niet mee. Walid was gehuld in een 
bruine, onopvallende broek met lange pijpen en een 
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rode bloes met lange mouwen. Ook zijn gezicht was 
grotendeels bedekt met een sjaal en hij had een kap 
over zijn hoofd getrokken zodat alleen zijn ogen zicht
baar waren. De leren laarzen en handschoenen zorg
den ervoor dat zijn huid helemaal nergens onbedekt 
was.

Dat was precies de bedoeling van zijn opdrachtge
ver Omar; dit was normale kleding voor een soldaat of 
bewaker, zodat niemand kon zien of hij Zonnekracht 
bezat.

Walid volgde de voorschriften op, maar het zorgde 
er niet voor dat hij het minder benauwd had.

De voordeur ging open en Omar verliet zijn prach
tige landhuis. Het bestond uit meerdere verdiepingen, 
was vrijstaand en had zelfs zijn eigen waterput. Dat 
laatste was een luxe in een land waar water een van de 
waardevolste goederen was.

Walid gespte de veldvles aan zijn riem en opende 
de deur van de koets. Hij stapte opzij zodat zijn baas 
naar binnen kon gaan.

Omar was een handelaar die rijk was geworden 
door de verkoop van goud en hij rinkelde bij elke stap 
die hij zette. Hij droeg meerdere gouden kettingen en 
armbanden om zijn welgevormde lijf en om elke dikke 
vinger fonkelde een gouden ring.

Walid sloot de deur van de koets en liep naar de 
Magnitir toe. Hij klom op de rug van het dier. Dat pro
testeerde even door het plotselinge gewicht en Walid 
stelde de Magnitir gerust voordat hij zich naar Omar 
omdraaide. ‘Waar kan ik u naartoe brengen?’

‘Naar De Groene Rust. Ik heb een lunchafspraak.’
Walid knikte, pakte de teugels en tikte de Magnitir 

op zijn zijkant. Het dier begreep meteen wat er werd 
verwacht en liep langzaam vooruit. Walid spoorde de 
Magnitir geleidelijk meer aan. Ze verlieten het land
goed dat aan de rand van Nayam lag, een van de groot
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ste steden van Rimal, en geleidelijk werd het drukker 
op de weg. Er reden andere inwoners op Magnitirs, 
ze knikten naar Walid. Plotseling moest Walid aan de 
teugels trekken omdat enkele kinderen de stoffige weg 
overstaken.

Omar schreeuwde en Walid draaide zich om om te 
kijken of zijn baas in orde was.

‘Hou dat beest een beetje in bedwang,’ snauwde 
Omar.

‘Excuses, ik zag de kinderen niet aankomen,’ ant
woordde Walid.

Omar gromde wat en Walid vervolgde zijn weg. 
Enkele minuten later parkeerde hij de koets bij een 
stenen gebouw. Ze waren aangekomen bij De Groene 
Rust, een luxe restaurant aan de oever van de rivier. 
Walid gaf de teugels aan een bediende en trok de deur 
voor Omar open.

Die stapte kreunend naar buiten en waggelde het 
gebouw binnen.

Walid volgde en bestudeerde de ruimte. Het res
taurant zag er vredig uit. Mensen zaten aan tafels te 
dineren en in de open keuken werd hard gewerkt om 
de pas gevangen vissen schoon te maken en aan de 
klanten te serveren.

Ze liepen naar het buitenterras en Omar groette zijn 
zakenpartner met twee zoenen op de wangen. Walid 
koos een onopvallend plekje uit aan de rand van het 
terras. Hier kon hij alles overzien, was hij niemand 
tot last en zou hij niet snel worden aangesproken. Hij 
hield zijn ogen strak op Omar gericht en hield zijn ge
zicht in de plooi, maar vanbinnen walgde hij van zijn 
baas en van zichzelf. De man vrat zich vol met vis en 
dadels. Intussen probeerde hij nog meer geld te ver
dienen over de ruggen van anderen. Hoe was het toch 
zover gekomen dat hij voor deze man moest werken? 
Toen Walid nog jong was, leken de kansen voor een 
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Zonnemens geweldig te zijn. De vorige generatie had 
geholpen het land te bevrijden van Heveria’s bezet
ting en Zonnemensen werden gerespecteerd. Er waren 
toen genoeg banen te vinden voor iemand met Zon
nekracht. Hoe anders was dat nu. Er was geen oorlog 
meer en dus waren er nog weinig soldaten in dienst. 
Wat bleef er over? De beveiliging van rijke mensen.

Rijkaards maakten namelijk graag gebruik van de 
angst voor Zonnemensen. Dat lag aan de Zonnekracht 
zelf; daarmee kon je immers weinig nuttigs doen. 
Met Zonnekracht kon Walid alleen licht in de duister
nis creëren of iets in brand steken. En dat laatste was 
angstaanjagend; met vuur kon je nemen wat je wilde 
en de rest platbranden. Het was destructief. Dat maak
te dat elke keer als er weer een ongeluk was gebeurd, 
de mensen met argwaan naar de Zonnemensen keken 
en ze zich afvroegen waarom ze nog werden getole
reerd.

Walid zuchtte en richtte zijn blik naar boven, naar 
de zon. Hij had zijn huid vrijwel overal met kleding 
bedekt, maar hij nam toch wat van de zonnestralen op 
bij zijn onbedekte ogen.

Die Zonnekracht; hoe haatte hij het dat hij die van 
zijn vader had geërfd, en hoe graag zou hij er afstand 
van willen doen zodat hij een normaal leven zou kun
nen leiden. Dat was echter onmogelijk. Zijn Zonne
kracht zou altijd een deel van hem blijven.

Op dat moment renden er twee mannen naar bin
nen. Ze zagen er anders uit dan de gasten en waren 
duidelijk niet hier voor een maaltijd. Hun kleding was 
gerafeld en de baarden onverzorgd.

Eentje zwaaide door de lucht met een verroest ijze
ren zwaard en de ander had een buks vast. ‘Geef ons 
al jullie sieraden, en dan hoeft er niemand gewond te 
raken,’ riep de man met de buks.

‘En geen fratsen uithalen,’ voegde de ander eraan 
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toe.
Een vrouw gilde het uit en een man trok langzaam 

zijn stoel achteruit. Of hij weg wilde rennen of held
haftig aan wilde vallen, zou Walid nooit weten, want 
de eerste bandiet drukte zijn zwaard tegen de keel van 
de man aan, die lijkbleek weer ging zitten.

De tweede bandiet tikte de eerste aan. ‘Kijk hem 
eens. We hebben een voltreffer vandaag!’

De bandieten stapten beiden op Omar af. Zijn sie
raden waren moeilijk te missen en Walid sprong op. 
Hij rukte aan de voorkant van zijn bloes, de knopen 
schoten los, en trok het kledingstuk uit. Daarna zette 
hij zijn kap en sjaal af. Meteen voelde hij de stralen van 
de zon op zich vallen. Hij had vandaag al wat opgesla
gen, maar toch nam hij het zekere voor het onzekere 
en slurpte met alle macht zoveel mogelijk Zonnekracht 
op als hij kon.

Een vrouw schreeuwde: ‘Een Zonnemens! Pas op!’
Walid schoot de Zonnekracht in een cirkel naar bui

ten. Het licht was verblindend en mensen wendden 
hun hoofd af voor de plotselinge lichtexplosie.

Dat deden de bandieten ook en Walid wilde daar
van profiteren.

Hij rende op de bandiet met de buks af. Die moest 
eerst worden uitgeschakeld. Walid sloeg met zijn vuist 
hard tegen de kaak van de bandiet. Hij schreeuwde 
het uit van de pijn in zijn eigen hand, maar het geluid 
van brekende botten en een bewusteloze vijand waren 
het waard.

Walid draaide zich om naar de overgebleven ban
diet. Die was sneller en slimmer dan verwacht en 
stond achter de handelspartner van Omar. ‘Stop of ik 
hak zijn hoofd eraf!’

Het zwaard was inderdaad op de nek van de man 
gericht. De man trilde en was lijkbleek.

Even overwoog Walid om zich over te geven, maar 
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de energie in zijn binnenste was te sterk en wilde er
uit. Nu hij die had ontladen, wilde en kon hij meer! 
Hij hief zijn hand omhoog en schoot een vuurstraal uit 
zijn vingertoppen naar de bandiet toe. De lucht trilde 
van de hitte en het vuur raakte de dief op zijn schou
der en arm.

Die schreeuwde, liet zijn zwaard vallen en sloeg in 
paniek met zijn andere hand op de kleding die in vuur 
en vlam stond. Even later bedacht hij zich en sprong 
van het terras de rivier in.

Tevreden richtte Walid zich tot Omar. Hij was trots 
dat hij zo goed zijn werk had gedaan.

Omar had echter alleen oog voor zijn handelspart
ner. Die lag kermend op de grond van de pijn met 
brandwonden op zijn nek en wang, waar het vuur 
vlak langs was gegaan.

Onbewust zette Walid een paar stappen achteruit. 
Wat had hij gedaan? ‘Het spijt me, dat was niet de be
doeling. Ik wilde alleen helpen,’ fluisterde hij.

Er kwam geen antwoord.
Nu het gevaar was geweken, snelden andere men

sen toe. Enkele bogen zich over de gewonde bandiet 
en handelspartner van Omar en iemand rende de weg 
op, op zoek naar soldaten.

Walid trok zich terug en wierp een tafelkleed om 
zich heen zodat zijn gloeiende huid niet meer zicht
baar was voor de gasten van het restaurant.

Niet veel later arriveerden er drie soldaten. Eentje 
ging direct achter de bandiet aan die het water in was 
gesprongen en een andere soldaat stapte kort daar
na op Walid af. ‘Jij hebt dit veroorzaakt?’ De soldaat 
keek betekenisvol naar de handen van Walid, die licht 
gloeiden.

Walid stak ze snel in zijn zakken. ‘Wat bedoel je? 
Ik heb de dieven uitgeschakeld en de gasten van het 
restaurant beschermd.’
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‘Ja, dat bedoelde ik. Je hebt de taak van soldaten 
overgenomen.’

‘Ik zag niemand die ingreep. Moest ik dan blijven 
toekijken?’

‘Met jouw krachten? Ja, absoluut.’
‘Nou, dat heb ik niet gedaan. Het gebouw is niet 

afgebrand, er is bijna niemand gewond geraakt en de 
bandieten zijn opgepakt.’

‘Je hebt geluk gehad, dat geef ik toe. Het had ook 
anders kunnen aflopen.’

Walid haalde zijn schouders op. Dat wist hij ook 
wel. Hij haatte zijn Zonnekracht, wilde dat hij die 
nooit had bezeten. Daar kon hij alleen niets aan veran
deren. Hij was nu eenmaal een Zonnemens en hij was 
een lijfwacht. Dit was zijn baan.

‘De anderen bevestigen je verhaal, dus ik pak je 
deze keer niet op. Zie dit als een waarschuwing; een 
volgende keer zal ik niet zo coulant zijn.’

Walid was helemaal klaar met de soldaat. ‘De vol
gende keer zal ik de rovers hun gang laten gaan. De 
volgende keer zal ik onschuldigen laten sterven.’

De soldaat stompte Walid in zijn maag. ‘Er is geen 
reden zo tegen me te praten. Verdwijn nu uit mijn 
ogen, voordat ik me bedenk.’

Walid hapte naar adem van de klap en strompel
de weg. Hij richtte zich op, probeerde zichzelf weer te 
herpakken en stapte op Omar af. ‘Hoe gaat het?’

Het was niet Omar die antwoord gaf; zijn handels
partner kwam op Walid af. ‘Hoe het gaat?! Kijk wat je 
met mijn gezicht hebt gedaan!’

De brandwonden waren duidelijk zichtbaar. Toch 
vond Walid het al met al wel meevallen. Het waren 
niet meer dan tweedegraads brandwonden die na ver
loop van tijd zouden genezen. Misschien zou er een 
klein litteken overblijven. Dat leek Walid alleen niet 
slim om te zeggen. ‘Het spijt me, ik wilde u geen pijn 
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doen. Ik wilde u beschermen.’
‘Dat is dan faliekant mislukt! Mijn gezicht, mijn 

prachtige gezicht!’
Walid wist niet wat hij wat hij nog meer kon zeg

gen. Alles wat hij zei, zou de situatie verder verslech
teren, dus hij hield wijselijk zijn mond.

De gewonde handelspartner richtte zich tot Omar. 
‘Ik kan niet geloven dat je echt een Zonnemens in 
dienst hebt. Ik dacht dat het toneel was en hij alleen 
maar deed alsof hij een monster was.’

‘Hij is er alleen voor mijn bescherming. Hij hoort 
zijn Zonnekracht niet zonder toestemming te gebrui
ken.’

Alsof ik niet meer dan een beest ben. Walid ademde 
diep in en uit en hield zich opnieuw in.

‘Ik kan dat niet accepteren. Je moet hem nu ont
slaan.’

‘Ontslaan? Het spijt hem heel erg en natuurlijk be
taal ik de kosten voor je genezing, maar ’

‘Ja, ontslaan! Ik kan geen zaken doen met iemand 
die Zonnemensen in dienst heeft. Verwacht niet dat je 
ooit nog spullen van me kan kopen en je weet ik dat de 
beste spullen heb.’

‘Kan ik je echt niet overtuigen?’
‘Nee, ik zou zijn hoofd eisen als dat zou mogen. Het 

minste wat je kan doen, is hem ontslaan!’
Omar draaide zich met een zucht naar Walid. ‘Het 

spijt me.’
‘Luistert u echt naar hem? Ik heb jaren voor u ge

werkt!’
‘Dat weet ik, Walid, en ik ben je dankbaar. Dit is 

echter helaas waar het eindigt. Je was van waarde om
dat je je Zonnekracht zou kunnen gebruiken en het 
niet deed. Nu bekend is dat je een Zonnemens bent, 
heb ik niets meer aan je.’

‘En wie gaat uw koets rijden? Uw Magnitir verzor
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gen? Uw afspraken bijhouden?’
Omar keek naar beneden en schuifelde met zijn 

voeten. ‘Iemand anders. Ik hoop dat je iets nieuws 
kunt vinden, Walid.’ Hij greep in de geldbuidel die 
aan zijn riem hang en haalde er enkele munten uit. 
‘Hier heb je twee weken loon. Dat moet genoeg zijn 
om de tijd te overbruggen.’

Walid staarde naar de munten in zijn handen. Hij 
kon niet geloven dat het voorbij was. ’Wat een misse
lijke streek om me aan de kant te zetten, nadat ik u heb 
beschermd.’

Hij spuugde op de grond en beende door het res
taurant naar buiten. Hij had Omar gered en dit was 
zijn beloning?! Hij richtte zijn hand naar achteren en 
zwaaide zijn arm al naar voren, maar hield zich op 
het laatste moment in. Hij wilde het geld eigenlijk niet 
aannemen, hij had het echter te hard nodig. Hij schop
te woedend tegen een steen aan en vloekte van de pijn.

Hij haalde diep adem en zette een glimlach op. 
Nee, dit was goed voor hem. Hij had Omar niet nodig. 
Omar was een nare man die hem niet verdiende. Dit 
was Walids kans om een betere baan te vinden en iets 
van zijn leven te maken!

Een week later dacht hij daar wel anders over. Hij was 
op zoek gegaan naar een droombaan. Het liefst zou 
hij als koetsier of koerier aan het werk gaan; heerlijk 
buiten werken met een Magnitir. Daar werd hij voor 
afgewezen. En dus had hij zijn ambities gedurende de 
week teruggeschroefd. Hij zocht weer naar een baan 
als bewaker, uiteindelijk zelfs bij een discutabel gok
huis. Zelfs daar werd hij niet aangenomen. Overal 
liep hij tegen hetzelfde probleem aan. Zolang hij zijn 
Zonnekracht kon verbergen, was er volop interesse in 
hem, maar zodra die werd ontdekt, was het resultaat 
altijd hetzelfde. Eén blik en ze stuurden hem direct 
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weg. Te gevaarlijk, te angstaanjagend.
Gelukkig was het tijd om met Tisman af te spreken. 

Zijn vriendin was waarschijnlijk al op hem aan het 
wachten! Hij was best laat omdat hij verder was geko
men dan ooit met deze sollicitatie. Blijkbaar waren er 
veel opstootjes in het gokhuis en konden ze hem goed 
gebruiken. Toch durfden ze het helaas niet aan en nu 
rende hij zonder werk naar het centrum van de stad.

Vreemd genoeg had Tisman hem uitgenodigd om 
iets buitenshuis te gaan drinken. Normaal gingen ze 
naar haar huis.

Walid probeerde al de hele dag te bedenken of ze 
vandaag iets speciaals zou willen vieren. Hij kon geen 
gelegenheid bedenken. Misschien wilde ze gewoon 
eens iets anders doen? Hij rende nog harder en kwam 
hijgend op het Huseyinplein aan. Hier stond het me
tershoge standbeeld van Huseyin en Walid kon niet 
anders dan er even naar kijken.

Huseyin stond met ontbloot bovenlichaam en één 
voet op een rots terwijl hij vuur spuwde. Hij was de 
sterkste van de Zonnemensen geweest, even sterk als 
een Hariqam. Huseyin was de legerleider van Rimal 
geweest en had, door het vlaggenschip van Heveria te 
verbranden, ervoor gezorgd dat de slag om Airtafae 
werd gewonnen. Op een bootje was hij in zijn eentje in 
het donker naar het vlaggenschip gevaren en had het 
daar van alle kanten in brand gestoken. En dat zonder 
zijn eigen schip te raken, terwijl hij de pijlen vernietig
de die op hem werden afgevuurd; een echte meester 
van de Zonnekracht.

Walid schudde zijn hoofd. Dat waren andere tijden, 
toen een Zonnemens nog werd gewaardeerd. Nu kon 
hij niet eens een baan in een gokhuis krijgen! Hij liep 
door de mensenmassa naar het terras toe en zwaaide 
naar Tisman.

Ze zwaaide terug en Walid versnelde zijn pas. Hij 
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kon nog steeds niet geloven dat zo’n leuke vrouw hem 
als vriend wilde. Ze was niet de knapste, door een aan
geboren misvorming van haar gezicht, maar ze was 
aardig en eerlijk. Walid koesterde de tijd die ze met el
kaar hadden en hij legde de laatste paar meter die hen 
van elkaar scheidde dan ook snel af. Hij kuste haar op 
de wang en ging tegenover haar zitten. Er stond al een 
koel, verfrissend glas water op hem te wachten en hij 
nam gulzig enkele slokken. Hij veegde de druppels uit 
zijn baard en zei: ‘Wat is het fijn om je zien, Tisman.’

‘Hoe ging het vandaag met werk zoeken, Walid?’
Zijn gezicht betrok. ‘Het was hetzelfde verhaal als 

de rest van de week. Ze willen me niet door mijn Zon
nekracht. Ze zijn bang voor me, vrezen dat er iets zal 
gebeuren. Ze zien alleen mijn Zonnekracht en niet wie 
ik ben. Dat waardeer ik zo aan jou, dat jij verder kijkt.’

En dat meende Walid ook. Een vrouw vinden was 
de afgelopen jaren niet gemakkelijk geweest. Een keer 
met iemand naar bed gaan was geen probleem, want 
er waren veel vrouwen die een spannend avontuur 
wilden beleven. Er bestonden geruchten over Zonne
mensen, over dat ze dingen konden doen die normale 
mensen niet konden en dat hun ultieme moment een 
explosie van licht was. Allemaal niet waar, maar han
dig om af en toe een vrouw in bed te krijgen. Dat was 
leuk geweest in zijn jongensjaren, alleen wilde hij nu 
meer en dat had hij eindelijk gevonden. Het deed hem 
dan ook pijn toen Tisman zachtjes begon te huilen. 
‘Wat is er? Heb ik iets gezegd?’

‘O Walid, het maakt mij niet uit dat je een Zonne
mens bent. Ik heb daar nooit op gelet. Misschien komt 
dat omdat ik anders ben geboren. Het heeft me nooit 
uitgemaakt hoe iemand eruitziet, wat iemand zijn af
komst is en of iemand Zonnekracht heeft, maar…’

‘Maar wat?’
‘Je ontslag heeft me aan het denken gezet. Ik ben 

bijna dertig en ik kan niet lang meer wachten als ik 
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nog kinderen wil krijgen. En ik wil graag kinderen.’
En toen begreep Walid het. ‘Kinderen zonder Zon

nekracht.’
Ze knikte. ‘En niet omdat ik bang ben voor jou of 

voor je Zonnekracht. Het komt door hoe je wordt be
handeld. Ik wil niet dat mijn kinderen hetzelfde als ik 
moeten meemaken. Het pesten, het wijzen naar mijn 
gezicht. En dat was alleen in mijn jeugd, nu valt het 
mee. Jij maakt het altijd mee. Je ziet hoe erg het nu al 
is. Hoe is dat over tien jaar, over twintig? Ik wil mijn 
kind niet zien lijden en ik weet dat dat zal gebeuren 
wanneer ik er een met jou krijg.’

Walid kon niet boos zijn. Hij had er vaak zelf over 
nagedacht en begreep haar volkomen en had al lang 
geleden besloten geen kinderen te krijgen, zodat hij 
die verschrikkelijke Zonnekracht niet door zou geven. 
Tisman wilde wel kinderen en die zou Walid haar niet 
kunnen geven. ‘Ik begrijp het.’

‘Echt waar?’
‘Ja. Ik kan je niet geven wat je wil en dus moeten 

we niet verder gaan. Waarom zouden we dit langer 
volhouden wanneer het toch vroeg of laat kapotgaat? 
Nee, je hebt gelijk. Je moet niet samen zijn met mij. Ik 
ben een monster en ik ben blij dat je dat inziet voordat 
het te laat is.’

‘Walid, nee, zo bedoel ik het niet.’
Walid stond op, hij wilde niet naar haar excuses 

luisteren. Hij zoende haar nog één keer op haar voor
hoofd en voelde dat trillen onder zijn lippen. ‘Het ga 
je goed, Tisman,’ fluisterde hij. ‘Ik hoop dat je vindt 
wat je zoekt.’

En toen draaide hij zich om, een rood waas voor 
zijn ogen. Dat kwam niet door Tisman, niet door de 
mensen die met een boog om hem heen liepen en zelfs 
niet door Omar die hem zomaar had ontslagen. Nee, 
zijn haat was op de Zonnekracht zelf gericht. Hij kon 
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het niet meer verdragen om die in zich te hebben. Hij 
haatte het zo om zulke vernietiging bij zich te dragen 
en daardoor te worden bekeken alsof hij minder dan 
een mens was. Hij moest ervan af, hij kon het niet meer 
aan!

Buiten zinnen rukte hij zijn hemd en broek van zijn 
lichaam en begon energie op te nemen. Hij deed het 
sneller en krachtiger dan hij ooit had gedaan; één laat
ste poging om deze Zonnekracht voor eens en altijd 
uit zichzelf weg te branden.

Het rumoer om hem heen hoorde hij nauwelijks en 
hij gooide instinctief wat vuur in een cirkel om hem 
heen zodat hij niet kon worden benaderd.

Hij had meer en meer nodig en de Zonnekracht ver
vulde hem zoals nooit tevoren. En toen gebruikte hij 
hem. Niet naar buiten, zoals hij normaal deed. Nee, hij 
richtte hem naar binnen. Hij schroeide zijn eigen lijf, 
zijn eigen innerlijk weg. Alles om ervan af te komen.

De Zonnekracht kon normaal naar buiten golven 
en werd dan door de ruimte verspreid, waardoor die 
snel in kracht afnam. Door hem naar binnen te rich
ten, werd de kracht binnen enkele tellen exponentieel 
sterker.

Walid voelde hem branden en even dacht hij dat 
het hem gelukt was, maar toen besefte hij zijn fout. 
Zijn lichaam kon de Zonnekracht niet meer aan, die 
moest ergens heen.

De tijd leek te vertragen en hij probeerde tevergeefs 
de Zonnekracht in zich te houden. Hoe kon hij die rus
tig naar buiten laten vloeien? Hij opende zijn ogen op 
zoek naar hulp.

Even keek hij recht in de ogen van een jonge vrouw 
die hem vol doodsangst aankeek en toen verloor hij de 
laatste greep op zijn eigen Zonnekracht.

In een explosie van vuur en licht ontplofte Walid en 
zaaide dood en verderf om zich heen.


