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1.

Levensgevaar

De schreeuw sneed door de dageraad als een scheermes 
door toiletpapier. Elliot Hopper was de eerste die erop rea-
geerde – als je het uitbrengen van ‘wargighghplfm?’ tenmin-
ste reageren kunt noemen.
 Voordat het helemaal tot hem was doorgedrongen waar 
hij was – of zelfs maar wíé hij was – werd de februariochtend 
opnieuw door een schreeuw versplinterd.
 Elliot ging rechtop in bed zitten en krabde zich op zijn 
hoofd. Hij zag zichzelf in de slaapkamerspiegel. Zijn blonde 
haardos was altijd nogal weerbarstig, maar op dit tijdstip 
vond de twaalfjarige slaapkop dat hij er uitzag als een enigs-
zins versleten wc-borstel. Zijn slaperige hersens vertelden 
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hem dat het vroeg in de ochtend was, ook al had hij zijn moe-
der net nog voor de tigste keer terug in bed gestopt. Het was 
weer een rotnacht geweest. Tegenwoordig waren er haast 
geen andere meer.
 Een derde schreeuw dwong hem om aarzelend in bewe-
ging te komen.
 Het was absoluut niet zijn moeder, haar geschreeuw kende 
hij maar al te goed. Werden ze soms aangevallen door Thana-
tos, de demon van de dood? Nee – die had Elliot in de Onder-
wereld verbrijzeld. Met een zucht drong het tot Elliot door dat 
dit het derde grote probleem was in zijn leven…
 In zijn schooluniform liet hij zich uit bed rollen – waarom 
zou je een pyjama aantrekken als je de volgende dag toch weer 
dezelfde kleren aandeed? – en stommelde naar de badkamer.
 Hij kwam er aan op het moment dat zijn onsterflijke  Griekse 
huisgenoten – Zeus, Athene, Aphrodite, Hermes en Hephaes-
tus – de trap op kwamen stormen (vliegen in het geval van 
Hermes) en begroet werden door de zoveelste oorverdovende 
gil.
 Elliot drukte zijn oor tegen de badkamerdeur.
 ‘Alle dertig thermische bliksemschichten nog aan toe…?’ 
bulderde Zeus.
 ‘Het is niks, waarschijnlijk alleen maar…’ begon Elliot, 
maar hij werd tegen de muur gesmakt door de twee godin-
nen die beschermend voor hem gingen staan in hun  volledige 
wapenrusting en op donzen sloffen.
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 ‘Geen zorgen – wij zijn er,’ zei Athene, de godin van de 
wijsheid.
 ‘Alles in orde, Ellie?’ hijgde Aphrodite, de godin van de 
liefde, terwijl ze haar kruisboog spande.
 ‘Met mij gaat het prima,’ zei Elliot die haast werd platge-
drukt achter het enorme zilveren schild van Athene. 
 Dat Elliot niet in paniek was, kwam doordat je vanzelf 
wende aan dramatische gebeurtenissen als je onder één dak 
woonde met een familie klassieke onsterflijken. Vanaf het 
moment dat Virgo, een sterrenbeeld van de DierenriemRaad 
drie maanden geleden zijn koeienstal was binnengevallen 
had Elliot:

 –  Per ongeluk Thanatos, de demon van de dood, bevrijd.
 –  De keizerlijke staatskroon van koningin Elizabeth II ge-

leend.
 –  Bijna een schorsing van het Breederheide College aan 

zijn broek gekregen.
 –  Geleerd hoe je moest vloeken in het Latijn, Oud Grieks 

en Saters.

‘Opendoen!’ bulderde Zeus terwijl hij op de badkamerdeur 
bonkte. ‘Dit is een bevel!’
 Ten antwoord volgde de zoveelste oorverdovende kreet. 
 Zeus gaf Hephaestus, god van de smeedkunst, een seintje.
 ‘Achteruit jelui allemaal!’ riep de smid en tilde zijn gigan-
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tische bronzen bijl met een verbazingwekkende kracht om-
hoog, zeker voor een gebochelde die niet groter was dan een 
negenjarig kind. ‘We komen naar binnen!’
 ‘Wacht! Probeer eerst gewoon de…’ riep Elliot terwijl de 
bronzen bijl de deur versplinterde. ‘Klink,’ zei hij en hij duw-
de de overblijfselen open van de niet afgesloten badkamer-
deur.
 De goden drongen met een woeste strijdkreet en geheven 
wapens de badkamer binnen… 
 Maar de enige die ze daar aantroffen was Virgo, die op de 
grond heen en weer zat te wiegen met een handdoek over 
haar hoofd.
 ‘Lieverd? Wat is er?’ vroeg Hermes na een bewonderende 
blik op zijn spiegelbeeld.
 ‘Ja hoor, daar gaan we weer…’ mopperde Hephaestus.
 ‘Wat is er aan de hand, lieve meid?’ vroeg Zeus die zijn 
bliksemschicht terug in de schede stak. ‘De laatste keer dat ik 
zoveel stampei heb meegemaakt was toen ik op Valentijns-
dag Henrietta de Harpij gedumpt heb.’
 ‘Het is… het is afschuwelijk,’ snifte Virgo.
 ‘Is het een vloek?’ vroeg Athene.
 ‘Is het een plaag?’ vroeg Aphrodite.
 ‘Is het die pony?’ vroeg Hermes. ‘Lieverd, ik heb je gewaar-
schuwd. Absoluut níét hip…’
 ‘Nee… Het is… het is… het is…’ Virgo tilde langzaam de 
handdoek van haar hoofd.
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 De goden hapten naar adem.
 Elliot stond alleen stompzinnig te kijken.
 ‘Ik snap het niet,’ zei hij, teleurgesteld dat Virgo geen twee-
de hoofd of een olifantenneus bleek te hebben. ‘Wat is er dan?’
 ‘WAT IS ER DAN?!’ gilde Virgo terwijl ze aan haar haar 
trok. ‘KIJK DAN!’
 Dat deed Elliot, maar hij zag nog steeds niets.
 ‘Jongens…’ mompelde Athene terwijl Aphrodite Virgo 
omarmde.
 Elliot haalde zijn schouders op naar Hermes.
 ‘E, maat!’ fluisterde de boodschappergod. ‘Haar haar. Het 
is helemaal brúín.’
 ‘Is het dat niet altijd?’ vroeg Elliot.
 ‘Maat…’ lachte Hermes hoofdschuddend.
 ‘Mijn prachtige zilveren haar!’ huilde Virgo. ‘HET IS VER-
DWENEN!’
 ‘O, ja…’ zei Elliot langzaam. Bij nader inzien zag ze er in-
derdaad anders uit.
 ‘Heb je het geverfd?’ vroeg Aphrodite die haar vingers 
door Virgo’s lange lokken haalde.
 ‘Lieverd – nooit zelf je haar verven,’ zei Hermes. ‘Ik heb het 
één keer geprobeerd en toen zag het eruit alsof er waterkers 
op mijn hoofd groeide.’
 ‘Ik heb er niets mee gedaan!’ jammerde Virgo. ‘Waarom 
zou ik? Het was perfect! Ik ben gewoon zo wakker geworden! 
Wat gebeurt er met me?’
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 Elliot zag dat Aphrodite en Athene een veelbetekenende 
blik uitwisselden.
 ‘Je lichaam is zich gewoon aan het aanpassen aan het sterf-
lijk zijn,’ zei Athene. ‘Eigenlijk staat het best leuk…’
 ‘BEST LEUK?!’ gilde Virgo met een stem zo schril dat ze er 
een voetbalwedstrijd mee had kunnen fluiten. ‘Ben je verge-
ten wat er vandaag is? Mijn proces?’
 ‘Hoe zouden we het kunnen vergeten, we horen niks an-
ders,’ mompelde Elliot die zich door de menigte wurmde om 
zijn tandenborstel te pakken. Hij was al geen ochtendmens 
en met maar vijf uur slaap kon hij de drama’s van de onsterf-
lijken al helemaal niet aan.
 ‘Je moet niet steeds zo van de kook raken,’ zei Athene en ze 
gaf Virgo een geruststellend kneepje in haar schouder. ‘Als er 
ook maar een greintje gerechtigheid bestaat, krijg je vandaag 
je onsterflijkheid terug.’
 ‘Luister nou maar naar onze slimmerik hier, die kardia heb 
je in je zak,’ kwinkeleerde Aphrodite terwijl ze wat parfum 
over zichzelf heen spoot. ‘Bovendien is het alleen maar een 
proces. De DierenriemRaad doet graag interessant met een 
klembord, want dan voelen ze zich belangrijk. Zoals met eer-
ste kerstdag…’
 ‘Over eerste kerstdag wordt niet gepraat!’ beet Zeus haar 
toe.
 ‘Presjiesj,’ spuugde Elliot die zijn mond vol schuim had. 
‘Doe nou ‘nsj normaal. Zo welangrijk isj het allemaal niet.’
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 ‘Niet zo belangrijk?’ siste Virgo dreigend.
 Iedereen deed instinctief een stapje achteruit.
 ‘O-o,’ fluisterde Hermes. ‘Ze gaat ontploffen.’
 ‘NIET ZO BELANGRIJK!’ schreeuwde Virgo. ‘Ik heb we-
kenlang sterflijkheid moeten verdragen! Ik heb honger door-
staan, vermoeidheid, al die stomvervelende stervelingen-
emoties en een of andere giftige reactie in mijn broek telkens 
wanneer ik bonen eet! Het is vernederend, het is onrecht-
vaardig en het is ABSOLUUT WAARDELOOS!’
 Elliot spuugde zijn tandpasta in het afvoerputje. ‘Dus dan 
zal ik het maar niet hebben over die pukkel op je kin?’
 ‘Wat?! Arrrrrrghghgh!’ gilde Virgo terwijl ze zich los wor-
stelde van Athene en Elliot te lijf ging met het dichtstbijzijnde 
wapen, dat toevallig een grote roze badspons bleek te zijn.
 De goden dromden weer samen om Elliot te beschermen. 
Aphrodite hield het wild om zich heen slaande meisje tegen 
zodat Hermes haar kon ontwapenen. Athene en Zeus grepen 
Elliot bij zijn armen en sleurden hem weg terwijl Virgo hem 
een hartgrondige vervloeking nariep.
 ‘… en dan mag je er een korstje omheen bakken en erin 
STIKKEN!’ krijste ze.
 ‘Ellie, heb je de planten water gegeven?’ piepte een be-
nauwde stem achter hen.
 Elliot draaide zich om en zag zijn moeder Josje in de kapot-
te deuropening staan, verward en overstuur. Dat was ze te-
genwoordig voortdurend. Hij probeerde te denken aan zijn 
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vrolijke, grappige moeder die vroeger al radslagen makend 
met hem van school naar huis was gegaan. Ze was het afgelo-
pen jaar zo veranderd. Alles was veranderd.
 ‘Ellie?’ zei ze weer. ‘Je moet de planten water geven. Je weet 
hoe opa is als het om zijn tomaten gaat. Heb je het al gedaan?’
 ‘Ja, mam,’ zei Elliot die zijn moeder inmiddels liever mak-
kelijke leugentjes vertelde dan de ingewikkelde waarheid, al 
had hij eigenlijk geen idee of zijn moeder er nog iets van be-
greep, wát hij ook zei.
 De afgelopen weken waren er nog meer dingen veranderd 
aan Josje en bepaald niet ten goede. Hoe Elliot ook zijn best 
deed om voor haar te zorgen, het werd er niet beter op. Ze 
herinnerde zich nog nauwelijks iets wat net gebeurd was, 
haar stemmingen werden erg onvoorspelbaar en het kostte 
haar veel moeite om de juiste woorden te vinden om te zeg-
gen wat ze wilde zeggen.
 Elliot negeerde de duistere stem in zijn hoofd.
 Het gaat steeds slechter met haar. En snel, zei die.
 ‘Goed zo,’ zei Josje. ‘Dat zal opa… Wat is hier gebeurd?’
 ‘Niks om je zorgen over te maken, Josje, de kinderen wa-
ren een beetje druk,’ zei Athene vriendelijk terwijl ze de ten-
gere gestalte van Josje Hopper voorzichtig wegdraaide van de 
kapotte deur. ‘Zal ik anders een lekker eitje voor je koken 
voor je ontbijt?’
 Josje maakte zich van Athene los en pakte Elliots hand. 
‘Dat doet Ellie wel, dank je,’ zei ze achterdochtig.
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