Kendalan's questions
Chapter 100: Holding the Rear
Vigor op mezelf, terwijl ik me om het amfitheater haast. Ik zag Reed verder het amfitheater in gaan,
terwijl Zhae dat toestond? Blijkbaar is zij niet ernstig gewond. Nethander wel, dus die krijgt ook een
vigor terwijl Reed mij vraagt om de Sky people te halen. Kunnen paarden iets tegen die duivels? Op
het moment dat ik wilde vertrekken zag ik een viertal wachten die kruisbogen aan het richten waren op
de kolonel en/of de groep. Slecht? Zal wel. Nethander en Felina reageerden ook, dus ik vertelde ze dat
het er vier waren. Reed had me gevraagd de Sky people te halen, en het waren er maar vier. Dus ik
vloog richting de kraal. Boem, vuurbal in de kraal. Hopelijk niet die van de Sky people?
Zodra ik in de buurt kwam waarschuwde ik mensen om de paarden te verspreiden. Luisteren ze? Boem,
vuurbal in de voorraden. Gelukkig geen paarden. En de vuurbal is niet zo groot als Reed meestal doet.
De Sky people waren wat geschrokken, maar beloofden snel te komen.
Terug bij de groep waren de vier dood, een vijfde ook. Had ik die gemist? Nee die kwam later
onzichtbaar aanvliegen. We zijn blijkbaar luitenanten, de troepen leiding geven. Wat is het verschil?
Krijgsberaad. Iedereen is zo'n beetje gewond, en mijn vigor is op, dus ik sprak maar een mass vigor uit.
Reed heeft een muzikaal versterkend iets, dus iedereen voelt zich een stuk beter. Kende ik dat trucje al?
Ze hebben een mantel die beschermd, Nethander wil liever een vest. Probleem? Krijgt hij mijn vest,
doe ik die mantel wel. Iedereen had wel wat te zeggen, maar uiteindelijk mochten wij het leger
afschermen terwijl het zich terugtrekt. Alleen Cuura en Zhae gaan met de voorhoede mee.
Reed had een prachtige toespraak, alsof ze nooit iets anders doet. Heeft die Lasham haar waarschijnlijk
geleerd? Ze had ook nog best goeie ideeën over hoe we moeten gaan staan. Ze schijnt te weten wat ze
wil. Ze schijnt alleen niet zo blij te zijn?
Bij ons gaat het goed, als ik eenmaal door heb hoe ik de anderen vertel hoe in boogjes te schieten. Reed
heeft een hoorn, dat voelt goed, en haar spreuken dunnen te boel aardig uit. Grimwald schiet met
ballistas op elke leider die hij ziet, en dat doet hij best goed. Alleen Nethander en Felina hebben wat
assistentie nodig op hun flank.
Ik vraag me af waar de rest van het leger is. 300, dat is echt geen 2000. Af en toe even de boel in gaten
houden. Misschien omdat het geen elven zijn, deze orcs en zo kunnen blijkbaar na vechten niet direct
verder. Onze linker flank is veilig nu de worgs vertraagd zijn en Reed wolven heeft weggestuurd. Laat
ik beer maar wat naar voren sturen, de barbaren komen nu wel dicht bij de speerdragers. Ook Felina en
Nethander hebben het druk met de barbaren, en een twintigtal orcs komt daar ook naar toe. De vijand is
dichtbij genoeg om de sergeanten te laten mikken. Ik doe wel iets aan die orcs.

