
Reckless
Levende schaduwen



Ander werk van Cornelia Funke

De dievenbende van Scipio (2003; ook als e-book) Zilveren Griffel
Thomas en de laatste draken (2004; ook als e-book)

Hart van inkt (2005; ook als e-book) Zilveren Griffel
De Wilde Kippen Club (2006; ook als e-book)

Web van inkt (2006; ook als e-book)
De Wilde Kippen Club op schoolreis (2007; ook als e-book)
De Wilde Kippen Club: Groot alarm! (2007; ook als e-book)

Igraine Zondervrees (2008)
De spokenjagers (2008)

De Wilde Kippen Club: De hemel op aarde (2008; ook als e-book)
Nacht van inkt (2008; ook als e-book)

Potilla (2009)
De spokenjagers en het vuurspook (2009)

De Wilde Kippen Club en de liefde (2009; ook als e-book)
De spokenjagers en het griezelkasteel (2010)

De spokenjagers in groot gevaar (2010)
De Wilde Kippen Club voor altijd (met Thomas Schmid, 2010;  

ook als e-book)
Reckless. Achter de spiegel (2010; ook als e-book)

Mississippi is van mij (2011; ook als e-book)
De eerste avonturen van De Wilde Kippen Club (2011)

Ridder zonder hart (2012; ook als e-book)
Nieuwe avonturen van De Wilde Kippen Club (2012)

Meer avonturen van De Wilde Kippen Club (2013)



Cornelia Funke

Reckless
Levende schaduwen

Gevonden en verteld door 
Cornelia Funke en Lionel Wigram

Met tekeningen van Cornelia Funke
Vertaald door Esther Ottens

Amsterdam · Antwerpen
Em. Querido’s Uitgeverij bv

2013



www.queridokinderboeken.nl
www.corneliafunke.com

 Dit boek is ook verkrijgbaar als e-book

Oorspronkelijke titel Reckless. Lebendige Schatten (Cecilie Dressler 
Verlag, Hamburg, 2012 / The Chicken House, Somerset, 2013)

Copyright tekst © 2013 Cornelia Funke en Lionel Wigram
Copyright vertaling © 2013 Esther Ottens/Em. Querido’s Uitgeverij bv

Copyright illustraties © 2013 Cornelia Funke
Copyright kaart © 2012 Raul Garcia

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Em. Querido’s Uitgeverij bv , Singel 262, 
1016 ac  Amsterdam.

Omslagillustratie David Wyatt
Omslagontwerp Steve Wells, Nederlandse uitvoering  

Monique Gelissen

isbn  978 90 451 1474 3 / nur  284



Voor Ben, die Jacob en Will tegelijk is.
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wachten

hoofdstuk 1

Wachten

Hij was nog steeds niet terug.
 Vos veegde de regendruppels uit haar gezicht. Ik blijf niet 
lang. Dat kon bij Jacob van alles en nog wat betekenen. Soms 
bleef hij weken weg. Soms maanden.
 De ruïne lag er net zo verlaten bij als altijd, en de stilte tus-
sen de geblakerde muren maakte het minstens zo kil als de re-
gen. Mensenhuid hield niet goed warm, maar toch verander-
de Vos steeds minder vaak in het dier. Ook zonder dat Jacob 
haar eraan herinnerde, voelde ze inmiddels maar al te duide-
lijk hoe de vacht de jaren van haar stal.
 Bij het afscheid had hij haar stevig tegen zich aan gedrukt, 
alsof hij haar warmte mee wilde nemen naar de wereld waar-
in hij geboren was. Hij was ergens bang voor, maar dat gaf hij 
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natuurlijk niet toe. Hij was nog steeds net een jongetje dat 
dacht dat hij zijn eigen schaduw te snel af kon zijn.
 Ze waren hoog in het noorden geweest, in Sveriga en Nor-
ga, waar de bossen zelfs nu nog door een dikke laag sneeuw 
bedekt werden en de wolven door de honger de steden in 
werden gedreven. Daarvóór waren ze zo ver naar het zuiden 
gereisd dat Vos nog steeds woestijnzand in haar vacht vond. 
Duizenden mijlen... landen en steden waarvan ze voorheen 
nog nooit gehoord hadden, en dat allemaal zogenaamd om 
een uurglas te vinden. Maar Vos kende Jacob te goed om dat 
te geloven.
 Aan haar voeten schoten de eerste sleutelbloemen op tus-
sen de gebarsten stenen. De dauw die van de bloemetjes drup-
pelde toen ze een van de tere stengeltjes afbrak, was nog koud. 
Het was een lange winter geweest en Vos voelde de voorbije 
maanden als rijp op haar huid. Er was sinds de zomer zoveel 
gebeurd. Al die zorgen om Jacobs broer... en om hemzelf. Te 
veel zorgen. Te veel liefde. Te veel van alles.
 Ze stak het lichtgele bloemetje in haar knoopsgat. Han-
den... die maakten de koude huid die bij het mensenlichaam 
hoorde weer een beetje goed. Als ze haar vacht droeg, verlang-
de Vos ernaar de wereld met haar vingers te kunnen waarne-
men.
 Ik blijf niet lang.
 Met een snel gebaar pakte ze een duimelijn die zijn minus-
cule handje in haar jaszak liet glijden. Hij liet de gouden daal-
der pas los toen ze hem hard door elkaar schudde, zoals de 
vos deed met de muizen die ze ving. Het kleine diefje hapte 
naar haar vingers en ging er vervolgens scheldend vandoor. 
Jacob stopte haar altijd een paar gouden daalders toe voor hij 



15

wachten

vertrok. Hij was er nog niet aan gewend dat zij zich intussen 
ook zonder hem heel goed wist te redden in de mensenwe-
reld.
 Waar was hij bang voor?
 Vos had het hem gevraagd nadat ze dagenlang van het ene 
armzalige dorp naar het andere gereden waren, alleen om uit-
eindelijk onder de verdorde granaatappelboom van een dode 
sultan te staan. Ze had het nóg een keer gevraagd toen Jacob 
zich drie nachten lang bedronken had nadat ze in een ver-
wilderde tuin alleen een drooggevallen put aangetroffen had-
den. ‘Er is niets. Maak je geen zorgen.’ Een kus op haar wang, 
het zorgeloze lachje waar ze al op haar twaalfde doorheen ge-
keken had. ‘Er is niets...’
 Ze wist dat hij zijn broer miste, maar er was nog iets an-
ders. Vos keek naar het topje van de toren van de ruïne. Het 
leek alsof de roetzwarte stenen een naam fluisterden. Clara. 
Was dat het?
 Haar hart trok nog steeds samen als ze dacht aan de beek 
met de dode leeuweriken erin. Jacobs hand in Clara’s haar, 
zijn mond op haar mond. Zo begerig.
 Misschien was ze daarom bijna met hem meegegaan. Ze 
was Jacob zelfs de toren in gevolgd, maar voor de spiegel was 
de moed haar in de schoenen gezonken. Het glas was net 
zwart ijs waarin haar hart zou bevriezen.
 Vos keerde de toren de rug toe.
 Jacob zou terugkomen.
 Hij kwam altijd terug.
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hoofdstuk 2

De verkeerde wereld

De veilingzaal was op de dertigste verdieping. Gelambriseer-
de muren, tien rijen stoelen en bij de deur een man die met 
een afwezig lachje de namen op de presentielijst afvinkte. Ja-
cob nam de catalogus die hem werd aangereikt aan en liep 
naar een van de ramen. Een bos van torens en daarachter de 
Grote Meren, als een zilveren spiegel. Hij was pas die ochtend 
vanuit New York naar Chicago gereisd, een afstand waar-
over hij met een koets weken gedaan zou hebben. Onder hem 
weerspiegelde het zonlicht in glazen wanden en vergulde da-
ken. Wat schoonheid betrof kon deze wereld zich makkelijk 
meten met de wereld achter de spiegel, maar Jacob had heim-
wee.
 Hij ging op een van de stoelen zitten en bestudeerde de 
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gezichten om hem heen. Hij kende veel mensen hier: anti-
quaars, conservatoren, kunstverzamelaars. Schatjagers net als 
hij, behalve dan dat de schatten van deze wereld je alleen be-
toverden met hun ouderdom en schoonheid.
 In de veilingcatalogus stond de fles die Jacob helemaal hier-
heen gevolgd was tussen de theepot van een Chinese keizer en 
de zilveren rammelaar van een Engelse koningszoon. De fles 
zag er onopvallend uit, en Jacob hoopte dan ook dat er geen 
andere bieders zouden zijn. Het donkere glas werd beschermd 
door een leren foedraal en de hals was afgesloten met een ze-
gel van was.
 ‘Flesje van Scandinavische oorsprong, begin dertiende 
eeuw’, stond er onder de foto. Jacob had de fles zelf zo be-
schreven toen hij hem in Londen aan een antiquair verkocht. 
Hij had het destijds heel grappig gevonden om de bewoner 
ervan op deze manier onschadelijk te maken. Achter de spie-
gel kon het dodelijk zijn om hem los te laten, maar in deze 
wereld was hij zo ongevaarlijk als opgesloten lucht, een nul 
achter donkerbruin glas.
 Sinds Jacob hem verkocht had, was de fles meerdere keren 
van eigenaar gewisseld. Hij had er bijna een maand over ge-
daan om hem weer op te sporen. Tijd die hij niet had. De ap-
pel die alles genas, de bron van de eeuwige jeugd... Hij had 
maanden verspild met zoeken naar de verkeerde dingen, en 
op zijn borst zat nog steeds de dood. Tijd om het met een wat 
gevaarlijker medicijn te proberen.
 De mot boven zijn hart werd met de dag donkerder van 
kleur: bezegeling van een doodvonnis dat de Zwarte Fee uit-
vaardigde als je haar naam noemde. Haar zuster had hem die 
naam tussen twee kussen door ingefluisterd. Geen man was 
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ooit met meer tederheid terechtgesteld. Verraden liefde... 
Het bloedige rode randje rond de afdruk van de mot herin-
nerde aan het vergrijp dat hem in werkelijkheid zijn leven 
kostte.
 Vanaf de eerste rij werd hij toegelachen door een han-
delaarster aan wie hij jaren geleden een karaf van elfenglas 
verkocht had (zij dacht dat het Perzisch glas was). Om Wills 
schoolgeld of de doktersrekeningen van zijn moeder te be-
talen had Jacob vroeger vaak spullen meegenomen door de 
spiegel. Maar zijn klanten hadden er natuurlijk nooit een ver-
moeden van gehad dat hij hun iets uit een andere wereld ver-
kocht.
 Jacob wierp een blik op zijn horloge en keek ongeduldig 
naar de veilingmeester. Schiet nou eens op. Verloren tijd. Hij 
wist niet eens hoeveel hij nog had. Een halfjaar, misschien 
minder...
 De theepot van de Chinese keizer bracht belachelijk veel 
geld op, maar de fles zorgde zoals verwacht niet voor veel op-
winding. Jacob was er al van overtuigd dat hij de enige bieder 
zou zijn toen er een paar rijen achter hem nog een hand de 
lucht in ging.
 De bieder was zo tenger als een kind. De diamanten rin-
gen aan zijn korte vingertjes waren meer waard dan alle voor-
werpen die hier vandaag geveild werden bij elkaar. Zijn korte 
haar was zo zwart als de veren van een raaf, maar hij had het 
gezicht van een oud mannetje. En Jacob had het idee dat de 
man veelbetekenend naar hem lachte.
 Welnee, Jacob.
 Voor de veiling had hij een handvol gouden daalders ge-
wisseld. Hij had gedacht dat het pakje papiergeld dat hij er-


