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DE VERHALEN RONDOM FRÉYUTAN EN DE SIREYLAY 

 

LOSSE VERHALEN: 

1. ORAGAYN 

Een sergeant in de Koninklijke Garde wordt geconfronteerd met zijn 

ouders, bij wie hij zestien jaar geleden wegliep. Ze hebben zijn hulp 

nodig bij een onderzoek naar een man die hij erg goed kende. Hij 

raakt betrokken bij het onderzoek, en dat neemt vreemde wendingen. 

Vol raadsels, geheimzinnige figuren, gebeurtenissen uit het verleden 

en keuzes in het heden. De eerste kennismaking met Fréyutan en de 

Koninklijke Garde zul je niet snel vergeten. 

1.1. DE LAATSTE DAG 

Een kort verhaal, gebaseerd op gebeurtenissen uit Oragayn. 

Een man kampt met een drankprobleem en worstelt met zichzelf. 

2. GALAVINA 

Als een Gardelid de as van haar vader gaat uitstrooien, ziet ze een 

weerwolf die diep in de problemen zit. Ze helpt hem, maar dan komt 

ze erachter dat zijn nood hoger is dan ze aanvankelijk dacht. Een 

verhaal over een zwaard dat niet over dat zwaard gaat, over 

leiderschap en geheimhouding, vertrouwen en vriendschap. Duik 

diep in de weerwolvenclan, ga mee naar een plaats die zelfs 

doorgewinterde vechters de rillingen bezorgt. Dit tweede verhaal 

opent deuren naar veel mogelijkheden – en ja, een aantal deuren 

zullen open blijven staan …  

3. TIRISA 

In De Gronelanden probeert een generaal zo goed mogelijk zijn werk 
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te doen. Als legerofficier is het zijn taak de Gronelandse bevolking 

veilig te houden, maar kan hij het land ook beschermen tegen zijn 

meerdere? Vluchtelingen stromen het land in vanuit een door oorlog 

geteisterd buurland, de politiek verhardt, en de broer van de 

generaal doet een bekentenis die grote gevolgen zal hebben voor het 

leven in hun familie. Dit verhaal trekt van De Gronelanden naar 

Fréyutan en zelfs door naar een wel heel bijzonder land. 

Onverwachte wendingen en hevige confrontaties maken dit tot een 

zinderende leesbeleving. 

4. VYRAN 

Een Gardelid wordt verdacht van corruptie, maar gaat ervandoor 

als collega’s hem willen aanhouden. Hij vlucht het land uit. Een 

kolonel krijgt de leiding over een missie om hem te vinden en alsnog 

te arresteren. De corrupte officier laat zich echter niet zo 

gemakkelijk meenemen, en zijn misdaden blijken niet het ergste te 

zijn. Er zit meer achter. Veel meer… Dit verhaal vertelt over de 

kracht om op te staan na grote tegenslag, over liefde en vriendschap, 

en over doorzettingsvermogen en moed. 

4.1. VERLOREN 

Een kort verhaal, gebaseerd op een scène uit Vyran. 

5. KÁNDHA 

 Een jongen van acht speelt met de magie, maar komt erachter dat 

hij een gevaarlijk spel speelt. Sommige magische dingen kun je beter 

met rust laten. Enkele jaren later moeten zijn ouders op een missie 

waarbij ze geconfronteerd worden met eenzelfde probleem: 

verstoringen in de magie, met grote gevolgen. Een man is vergiftigd, 
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een weerwolvenclan wordt van betrokkenheid bij een misdaad 

beschuldigd, en antwoorden lijken lastig te vinden, maar vragen en 

gruwelijkheden stapelen zich alsmaar op. In dit verhaal komt verlies 

angstaanjagend dichtbij, is doorgaan de enige mogelijkheid en is het 

soms lastig om vriendschap en bevelvoering uit elkaar te houden. 

 

DE SIREYLA-SERIE 

1. TRUSTYS 

Een Gardelid valt een legerofficier aan. Het Gardelid kan zich van 

het voorval niets herinneren, de legerofficier durft niet te vertellen 

wat er daadwerkelijk is gebeurd. Het Gardelid wordt veroordeeld 

voor de misdaad, maar dat lijkt slechts het begin te zijn van een serie 

gebeurtenissen die steeds dieper Fréyutan in trekken. Wie zit de 

Garde dwars? En die ene man, die erbij betrokken is, kan hij wel 

weerstand bieden tegen degene die hem dwingt? Of is hij daartoe 

niet in staat? Dit eerste deel van de Sireyla-serie laat het bloed in je 

aderen stollen, van het eerste hoofdstuk tot de laatste bladzijde. 

2. DEMALESH 

De man die aan het einde van Trustys wist te ontsnappen, worstelt 

met zichzelf. Het verleden haalt hem in, overspoelt hem met 

herinneringen. Het heden dwingt hem opnieuw op de vlucht. Dan 

vindt hij een jonge vrouw, die hij – ondanks zijn eigen belabberde 

toestand – te hulp komt. Kan hij overeind blijven, of valt hij alsnog 

om? Loop mee door ongenadige gebieden, waar dood hout slechts 

gevaarlijke schijn is en mist de voorbode kan zijn van een 

levensgevaarlijke situatie, waar vriendschap niet langer 
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vanzelfsprekend is en wilskracht soms akelig ver gezocht moet 

worden. 

3. PRENSA 

Wordt momenteel geschreven. 


