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De Geheime Inleiding

6 7

k hoef me wellicht niet meer voor te stellen. Ik, Vega, expert in 
monsterologie, ben er toch weer in geslaagd om een boek vol te 
pennen met de meest ongure, duistere en slechtste creaturen van de 
onderwereld. Je moet het toch maar doen: rapporten schrijven over 
tientallen wezens die een poging gewaagd hebben om de overstap te 
maken van de onderwereld naar onze wereld. Maar de geschiedenis 
leert ons wat we nodig hebben in de toekomst en daarom zijn 
boeken en encyclopedieën zo belangrijk. We moeten dingen blijven 
neerschrijven ter verdediging van ons nageslacht! Daarom schrijf 
ik. En blijf ik schrijven. Want wie schrijft, die blijft.

 Ik kan jullie alvast verklappen dat in dit boek het spannendste verhaal staat dat jullie ooit 
gelezen hebben! Het verhaal van Nemmeza en de Poort der Zielen... Niemand zo duister en 
machtig als deze opperdemon. Het enige wezen ooit in de geschiedenis van de Nachtwacht die 
immuun is voor de ad inferos spreuk!

Ik weet dat ik al dikwijls gezegd heb dat het leven van onze Nachtwachters aan een zijden draadje 
heeft gehangen, maar nu heeft het echt niet veel gescheeld of we waren er allemaal aan.
Maar eigenlijk was het ook kantje boordje met de Kerberus. En met de komst van Oculus 
zaten Keelin en Wilko ook wel serieus in de puree. Terwijl Vlad dan weer erg in de luren 
gelegd is door Reika, een oude vlam die weer opdook. Maar ook de Memoraia mogen we niet 
onderschatten. Om nog maar te zwijgen over Nyckel! Toen was het ook bijna GAME OVER. 
En... goh.. eigenlijk zitten er weinig dutsjes in de Onderwereld. Je kan er alles over te weten 
komen in mijn vierde encyclopedie der wezens van de onderwereld.

Veel leesplezier. En denk eraan: heb je een vermoeden dat er wezens 
onder je bed zitten, roep dan heel luid: AD INFEROS en slaap rustig verder.
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eachte lezer,

Alvorens ik, de alwetende Vega, jullie onderdompel in de 
onderwereld en uitgebreid vertel over de bijhorende wezens, moet 
ik uiteraard eerst mijn partners-in-crime toelichten. Ik kan niet 
alle eer opstrijken, want zonder hen zou onze wereld al lang niet 
meer dezelfde zijn: Keelin de elf, Wilko de weerwolf en Vlad de 
vampier. Ik heb hen gevraagd om mijn vriendenboek in te vullen.

Keelin Wilko Vlad
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