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Het debuutboek van deze auteur mag er zijn. Peter Rillaer, die het schreef, 

werd in 1969 geboren in België. Hij zorgt ervoor dat je in een heel aparte 

wereld terecht komt. Fantasy, magie, SF en spanning; het is echt een 

prachtige mengelmoes geworden. 

Ishtar krijgt een belangrijke opdracht van het hoofd van haar stam; zij 

moet gaan helpen uitzoeken waarom de magie aan het verdwijnen is. De 

stam bestaat uit vrouwen die elk hun eigen taak hebben; eten maken,  

kinderen baren of vechten. Eens per jaar  is er een feest met mannen om 

de daarvoor bestemde vrouwen te bezwangeren en zo de stam te laten 

groeien. Ishtar is een elite vechter, een mactans die vecht met sikkels. Ze 

krijgt de opdracht te gaan samenwonen met een man in zijn harem, en te 

wachten tot de opdracht komt om hem te doden. Ze moet dus ook met hem 

naar bed, om niet door de mand te vallen. Maar Perseus laat haar aardig 

vrij in haar doen en laten, wat het gemakkelijker maakt voor haar. Toch 

ontstaan al snel conflicten met de andere dames uit de harem en komt ze 

er ook achter dat er een geheime ruimte is, waarin de man praat met Atlas, 

van de stad Atlantis. Maar ze krijgt visioenen waaruit ze haalt dat Perseus 

erg belangrijk is voor de toekomst van de wereld en ze hem niet mag  

doden. Ze moet op reis om de ondergang te voorkomen, en te achterhalen 

waar de magie is gebleven, samen met Perseus en een aantal anderen. 

Het begint met haast een wat middeleeuwse setting; kleine dorpjes met 

herbergen, leven in tenten en vooral buiten… Maar dat verandert. Je krijgt 

te maken met Amazones, Vijfstedenlanders, Atlantanen en Lemuranen, 

Magische mensen en creaturen als draken en dwergen. Maar ook met  

vliegende, doorzichtige voertuigen, computers, beschermingsvelden en de 

hele mikmak. Een allegaartje? Geenszins, want de schrijver heeft deze 

complexe werelden met gemak op papier gezet en je leest en leest maar 

door en wordt vanzelf door deze werelden meegetrokken. 

De reis van Ishtar is mooi beschreven: van de ietwat erotische scènes die 

worden beschreven tot hoe ze gemarteld wordt. Van hoe de stam, waarvoor 

Ishtar haar leven gegeven zou hebben, functioneert tot haar verstoting  

omdat ze op reis gaat met Perseus in plaats van hem te doden. Je leest 

eerst over de inwijding van Ishtar en hoe zij een mactans geworden is, en 

vervolgens lees je een opdracht en hoe ze daarbij te werk gaat. Je leert 

haar zo direct goed kennen; ze is een bikkeltje met toch wel een klein 

hartje op sommige fronten. Ze is trouw, loyaal en weet van geen ophouden.  

Mooie kaft; je gaat met de dame voorop in je hoofd aan het lezen, en het 

neergezette type klopt helemaal met wat is beschreven. Het is mooi en 

verwonderlijk tegelijk dat de schrijver zowel een mystiek verhaal, als dat 

van een ultramoderne beschaving in de stad Atlantis weet samen te voegen. 

En zo dat het nog klopt ook. Daar is veel aandacht aan besteed door de 

auteur om dat soepel over te laten komen; en het werkt. Dat conflict  

tussen de ene en de andere wereld is mooi beschreven. Ishtar is wel erg 

snel gewend aan deze andere cultuur, maar ach, dat mag je ook verwach-

ten van een stoere vrouw die overal infiltreert. Een prachtige spannings-

boog, van begin naar het einde maakt het verhaal af. Het einde is toch nog 

onverwacht en sluit alle losse draadjes af.  

Kortom; een spannend boek met diverse werelden waarin een groep men-

sen met elkaar naar een belangrijk doel toewerkt – waar kennen King-lezers 

dat nog meer van… Niet te vergelijken natuurlijk, maar zeker is dit een 

goed boek. Enige nadeel is het wat kleine lettertype (dit zal een kostenbe-

sparing zijn geweest) wat voor mij iets moeilijker leest, maar desondanks 

bleef ik nieuwsgierig en betrokken bij het verhaal. Dat moet je gelezen 

hebben! 
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