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De vorige keer:
Op het grote zomerfeest word Alena’s ziekte ontdekt, op het zelfde moment werd
er ineens een beloning uitgeleverd voor een Glow in the Dark zieke, dood of
levend. Ineens moet Alena vluchten, uiteindelijk werd ze meegenomen door een
paleiswacht die ook een zieke blijkt te zijn.
Voor een kort moment verslapte haar greep om het zwaard maar ze herpakte
zich snel. ‘Wie ben jij en wat was je werkelijk met me van plan?’, de jongen
probeerde overeind te komen maar Alena drukte hem met het zwaard weer naar
beneden, ‘geef antwoord’. De jongen zuchtte, ‘het is niet bepaald makkelijk
praten in deze positie’, ‘dan wen je er maar aan’, ‘ik wilde je geen kwaad doen’,
Alena drukte het zwaard nog iets steviger op zijn hals, ‘je naam?’, vroeg ze. Hij
leek even te aarzelen ‘Simon, en hoe heet jij?’, Alena keek hem dreigend aan, ‘ik
heb het wapen, dus ik stel de vragen en jij antwoord’, ‘oké, oké dame, dan noem
ik je wel goudlok ofzo’, even was Alena weer afgeleid, ‘je kunt dus wel zien?’,
‘eerlijk gezegd wel, maar die blinddoek belemmerd het’. ‘Waarom heb je hem
dan om?’, Simon’s gezicht leek even te betrekken, ‘persoonlijke redenen’, zei hij
op een minder vriendelijk toon als zo even. ‘oké, prima’, Alena snapte dat het
een gevoelig punt moest zijn en ze was niet wreed genoeg om er op in te gaan.
‘Maar hoe weet ik of ik je kan vertrouwen?’, ‘simpel’, antwoorde Simon en hij
probeerde tevergeefs te gaan zitten, ‘ik ben ook een Glow in the Dark zieke, we
hebben de zelfde vijand’. ‘Ik heb je trouwens ook nog nooit in de stad gezien’,
zei Alena, ‘ben je soms van adel? Die blijven toch maar in het paleis’, ‘eh…’,
‘nou?’, ze duwde het zwaard dringend tegen Simon’s keel, hij slikte, ‘ik snap niet
wat daar mis mee is, koning Vulad is toch altijd goed voor jullie geweest?’. Alena
kookte van woede, ‘doe maar niet zo onschuldig, je weet best wat ik bedoel’,
Alena dacht even oprechte verwarring op Simon’s gezicht te zien, maar ze duwde
het weg, ze moest nu hard zijn, ‘iedereen weet dat de hele raad samenspant
tegen de koning, niemand heeft nog genoeg voedsel, alles is voor de adel!’

