
Kendalan's questions

Chapter 71: Worms and Wyrms
De 'spin' stond stil. En een vrouw,  magiër?, klaagt over dat we laat zijn. Ze heeft een zandloper die 
bijna leeg is. Tijd magie? Weer? Ze deelt voorwerpen uit. In opdracht? Ze vertelt ons weinig, behalve 
dat we de paladijn niet moeten vertrouwen en dat we iets gaan zien maar dat we ons er niet mee moeten 
bemoeien,  maar wel over vertellen.  Ik krijg  een witte tak met  gouden bladeren. Niet magisch.  Uit 
Evermeet? Donkere elf krijgt ook iets. Poef, weg was ze. Tijd magie. Snap ik dit?

In de poten van de spint hangt Oddvar. Gevangen in de webben die dingen lichter doen lijken. Stasis? 
Verlamd? We nemen hem maar mee. Andere dingen in die webben wegen niks. Maar snel is het niet.

In een gang zagen we sporen van een gevecht. Kapotte wapens and beschadigde muren. Het blijkt een 
Paarse Worm te zijn. Voordat hij Cuura naar binnen kan werken is hij dood. Opvallend: Cuura sloeg 
harder dan Zhae, en Reed kan dat versterkend truukje twee keer achter elkaar.

In een joekel  van een zaal  met pilaren kruisen we 't  pad van lopende standbeelden die baren met 
kinderen dragen. Kinderen zijn niet oke. Raar. Erg raar. Dus waarschijnlijk het 'niet mee bemoeien' 
ding. Plotseling werden ze aangevallen door iemand, en poef weg waren ze. Reed praat met de vrouw. 
Grimwald zegt dat ze slecht is, Reed strekt zich daar niks van aan. Vrouw is een volgeling van Auril. 
Kou. Niet leuk, maar minder erg dan Malar. Veel minder erg dan Cyric. Wij moesten iets geven aan de 
leider van de huurlingen, en Reed vraagt of zij dat wil doorgeven. Dat wil ze. Is ze te vertrouwen?

Als we rusten wordt ik wakker van een gil. 'Paladijn' is er. Paladijn is stiekem priester van Tiamat, 
blech! En hij heeft een blauwe draak bij zich. Nog erger. Nethander wordt gemangeld, Priester gooit 
een zwaard bariere om zich heen, en dan mangelen wij de draak. Priester doet Heal, dat helpt voor vijf 
seconden.

Draak dood, priester ongelukkig, priester teleporteert weg. Die gaan we nog eens zien.

Eén voordeel: ik snap ineens hoe bliksem echt moet werken.
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