Inleiding
In dit stuk heb ik het slot van de tv-serie Game of Thrones herschreven. In seizoen 1 t/m 6 gebeurt
alles min of meer zoals in de serie. Maar in plaats van seizoen 7 en 8 gebeurt er dit:
De val van de Muur
•

Eddison ‘Edd’ Tollett ziet als Lord Commander van The Wall
de White Walkers op zich afkomen en lijkt hulpeloos
verloren. Hij krijgt echter onverwacht hulp van een groep
‘ondode’ verzetsstrijders rondom Benjen Stark, die zich
voorbij de Muur hebben verzameld. Zij weten oude magie op
te roepen die de Muur moet beschermen. Maar ondanks die
hulp wordt de Night’s Watch overlopen en wordt iedereen
afgeslacht. Sterker nog: The Wall wordt bijna volledig

Noot:
Ik laat de Muur hiermee veel
sneller vallen dan in de tv-serie
gebeurt. Hier gebeurde dit naar
mijn idee te laat, wat onnodig
snelheid weghaalde. Benjen
Stark krijgt een grotere rol bij
de verdediging van de Muur.

vernietigd. De ‘Night King’, de White Walkers en het leger ‘ondoden’ stromen daarna het
Noorden binnen.
•

Met de hulp van zijn oom Benjen Stark slaagde Bran er nog wel in de muur te passeren,
vergezeld van Meera Reed.

Het Noorden
•

Sansa krijgt het commando over Winterfell als Jon met
Davos Seaworth afreist naar King’s Landing om daar hulp te
vragen van Cersei. Ze komt in toenemende mate onder
invloed te staan van Petyr Baelish, die zelf nog steeds grote
ambities heeft. Hij praat op haar in. Wellicht kan hij met
Sansa’s hulp een nieuw rijk stichten bestaande uit de hele

Noot:
Ik vond in de tv-serie de rol van
Sansa in de laatste seizoenen
veel te beperkt en passief. Er
moest naar mijn idee meer
gebeuren, daarom deze
‘Noordelijke campagne’.

noordelijke helft van Westeros: Het Noorden, The Vale
(waar hij al belangen heeft), de Riverlands (waar hij als heer van Harrenhall ook een claim op
•

heeft) en de Westerlands. Hij weet Sansa ervan te overtuigen om ten aanval te trekken.
Het leger van The North en The Vale valt aldus de Riverlands binnen en zonder problemen
bereiken ze Riverrun. Ze treffen het kasteel aan in chaos, aangezien de hele familie Frey is
uitgemoord door een onbekende ‘assassin’ waarover men met angst spreekt. Sansa en Petyr
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nemen de controle over het kasteel over en zij bevrijdt haar oom Edmure. Sansa heeft de
indruk dat haar oom het niet meer helemaal op een rijtje heeft als die vertelt dat de
moordenaar haar zusje Arya was. Ze installeert Edmure als de nieuwe heer van Riverrun.
•

Als Baelish daarna wil doorstoten naar Westerlands, blijkt Sansa minder meegaand dan
gedacht. Ze heeft nooit echt overwogen Petyr zijn zin te geven, blijkt nu, ze wilde alleen de
zetel van haar moeders familie, de Tully’s, heroveren. Ze voorvoelt dat Petyr dat niet zal
accepteren en een machtsgreep zal doen en neemt haar voorzorgsmaatregelen. Maar Petyr is
haar toch te slim af door een verdovend goedje in haar drankje te mengen. Het gif laat haar
ijlen en ze maakt tijdens het overwinningsbanket op Riverrun een zeer verwarde indruk. Dit
geeft Petyr de kans Sansa onder streng toezicht te laten terugbrengen naar Winterfell. Hij
brengt naar buiten dat ze door een zenuwinzinking haar verstand heeft verloren en grijpt zelf
de volledige macht.

De terugkeer van de draken in Westeros
•
Daenerys vaart met haar legers probleemloos naar Dragonstone, dat geheel verlaten is. Ze
installeert zich hier, terwijl Tyrion op haar verzoek naar King’s Landing gaat voor een geheime
missie. Tyrion wil een onderhoud met zijn zus of broer, om een laatste oorlog te voorkomen.
Uiteindelijk spreekt Tyrion alleen Jaime en hij wil zijn zus niet verraden, omdat hun relatie
net is opgebloeid. Tyrion belandt daarna in de volkswijken van King’s Landing, vindt Gendry
•

en hij overtuigt hem om mee terug te gaan. Zo keren ze samen terug.
Als de draak Vyserion kort daarna zoek raakt, gaat Daenerys
die meteen op haar draak Drogon op zoek. Op het vasteland
van Westeros stuit ze op Jon en Davos, die net in een
doodsstrijd verzeild zijn geraakt met de draak. Zij reisden over
land naar King’s Landing en kwamen het beest bij toeval tegen
(of niet!). Daenerys weet Vyserion onder controle te krijgen,
ook omdat die merkwaardig genoeg respect lijkt te hebben

•

Noot:
Ik wilde een element inbouwen
over dat de Draken gevoelig
zijn voor Targaryens en eigenlijk als eerste Jon als familielid
herkennen. Tevens wilde ik dat
Jon een draak zou gaan
berijden en dit is de opmaat.

voor Jon. En zo maakt Dany eindelijk kennis met Jon.
Als beiden elkaar daarna uitgebreider spreken op Dragonstone, voelen ze opnieuw een
duidelijke verwantschap. En ze voelen zich tot elkaar aangetrokken. Jon vertelt over de reden
van zijn missie: er is een vreselijke dreiging vanuit het noorden die dringend beteugeld moet
worden en waarvoor hij hulp nodig heeft! Het komt erop neer dat Daenerys dezelfde keus moet
maken als Stannis: stelt ze de jacht op de IJzeren Troon uit om eerst de gevaren in het noorden

•

aan te pakken? Jon zegt dat hij Dany als de koningin van de IJzeren Troon zal erkennen.
Davos heeft op zijn beurt een goed gesprek met Gendry, die als Baratheon wil worden
verklaard en heer van de Storm Lands wil worden. Davos verklaart zijn steun aan hem. Davos
heeft affiniteit met de Storm Lands, want hij heeft ooit Storm’s End zelf bevrijd; dit was ook

•

wat hem de geuzennaam ‘The Onion Knight‘ opleverde.
Dan meldt zich onverwacht nog een nieuwe gast op Dragonstone: Olenna Tyrell. Zij heeft
samen met de Martells een groot leger klaarstaan en wil vanuit het zuiden King’s Landing
aanvallen om Cersei van de troon te stoten. Olenna dringt erop aan dat Daenerys deze kans om
King’s Landing te veroveren niet kan laten lopen. Sluw als ze is buigt ze voor Daenerys als
haar koningin, wetend dat ze daar gevoelig voor is. Olenna vertelt later in kleine kring dat ze

•

een zekere mentale instabiliteit in Dany ziet waar ze gebruik van kan maken.
Dany kan niet beslissen en besluit de bedreiging in het
Noorden eerst met eigen ogen te bekijken. Ze gaat op pad
met Jon, Tyrion en de drie draken. Drogon draagt Dany,
natuurlijk. Jon heeft niet zo veel moeite om op Vyserion te
klimmen.. En nog verrassender: Tyrion berijdt Rhaegal! Vlak
bij de muur worden ze echter verrast door de White
Walkers, die al veel verder opgerukt zijn dan gedacht. Zij

•

halen Vyserion neer in een enorm spectaculair gevecht.
Dany, de gewonde Tyrion en Jon vluchten halsoverkop en
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Noot:
De ‘kidnapping’ van één van de
draken door de White Walkers
in de serie is een erg goed idee,
maar er is volgens mij een veel
betere manier om daar te
komen dan die absurde
expeditie van Jon en getrouwen
naar voorbij de Muur.

strijken uitgeput ergens in de buurt neer. Daenerys is kapot van het verlies van haar draak en
des duivels: ze denkt dat Jon hem erin heeft geluisd en ze besluit alleen met haar twee draken
terug te keren; het Noorden moet het zelf maar uitzoeken; zij gaat haar rechtmatige troon
claimen! Jon, noch Tyrion, kan haar nog ompraten. Dany wordt ook boos op Tyrion en ontslaat
hem als Hand. Tot ontzetting van Jon en Tyrion vliegt ze daarna weg op haar draken.
•

•

Olenna is als enige blij als Dany terugkeert naar Dragonstone; zij hoopt dat ze met haar
gekonkel en gevlei Daenerys om haar vinger kan winden, want ze ziet in Dany een zelfde soort
mentale zwakte als in haar vader, koning Aerys.
Jon zwerft (Tyrion met zich mee slepend) hulpeloos door het Noorden en is van een afstand
getuige van de vernietiging van Last Hearth (de meest noordelijke stronghold) door de White
Walkers, voor hij verder vlucht met Tyrion naar Winterfell. Het ziet er niet best uit.

The Riverlands
•

Nadat Arya Walder Frey heeft vermoord, bevrijdt ze Edmure
en wisselt ze nog enkele woorden met hem voor ze
verdwijnt. Edmure herkent haar als Arya, zijn nichtje, maar
Arya zegt dat een meisje Arya Stark niet kent. Ze trekt vanuit
Riverrun naar het zuiden, maar wordt onderweg gegrepen
door de Brotherhood Without Banners.

•

Noot:
In de serie gaat Arya terug naar
Winterfell, waar ze eigenlijk
weinig meer doet. Ik vind dat
een grimmige queeste als
‘assassin’ veel beter bij haar
past.

Die reizen juist naar het noorden om een daar ‘een groot
kwaad’ te bestrijden. Onder hen bevindt zich Sandor Clegane. Die heeft een nieuw begin

gemaakt en wil nu alleen nog goed doen. Hij herkent hoe het kwaad zich in Arya genesteld
heeft en probeert tot haar door te dringen, maar slaagt daar niet in. Arya wil perse door naar
•

King’s Landing om mensen te doden die nog op haar ‘kill list’ staan.
Op een nacht doodt Arya zowel Toros van Myr als Beric Dondarrion door beide mannen om de
tuin te leiden met haar face-changing vermogens. Beide mannen stonden ook op haar lijstje en
Beric is nu dus definitief dood omdat hij niet meer door Toros tot leven kan worden gewekt.
Arya verdwijnt daarna spoorloos. Sandor blijft vol wroeging achter en wordt tot zijn ergernis
tot nieuwe leider van de Brotherhood benoemd.

•

Brienne en haar schildknaap Podrick Payne waren aan het einde van seizoen 6 al uit Riverrun
ontsnapt, net voor de verovering ervan door Frey. Zij hebben sindsdien een tijd rondgereisd en
ontmoeten ten slotte de Brotherhood without Banners niet lang nadat Arya spoorloos was
verdwenen. Brienne sluit vrede met haar oude vijand Sandor, die dus inmiddels leider is
geworden van de broederschap. Sandor vertelt haar dat hij
Arya heeft ontmoet, dat hij zich zorgen om haar maakt en
dat ze op weg moet zijn naar King’s Landing. Brienne
begrijpt dat haar gezworen missie (het in veiligheid brengen
van de dochters van Catelyn Stark-Tully) nog niet volbracht
is en besluit Arya achterna te reizen. Podrick staat erop haar

Noot:
In de serie gaan naar mijn idee
teveel mensen naar Winterfell.
Het is veel logischer dat
Brienne haar oorspronkelijke
missie weer oppakt!

te blijven volgen.
De eerste aanval op King’s Landing
•
Daenerys stuurt Yara en Theon met een deel van de vloot zuidwaarts, naar wat ze zegt om
contact te leggen met de troepmacht vanuit Dorne, maar eigenlijk om Euron Greyjoy uit de
tent te lokken en af te leiden. En hopelijk zelfs in de pan te hakken! Euron valt inderdaad
Yara’s vloot aan net ten noorden van Dorne, maar wint het gevecht glansrijk en neemt Yara
gevangen. Theon vlucht op het laatste moment weg.
•

Daenerys zorgt intussen dat de grote troepenmacht die zich op King’s Landing moet storten in
staat van paraatheid wordt gesteld. Ze maakt een afspraak met Tyrell èn Martell om
gezamenlijk op hetzelfde moment aan te vallen. Die twee huizen hadden onderling al een
alliantie gesloten, zo zagen we ook al aan het einde van seizoen 6. De legers van beide grote
huizen moeten dan vanuit het zuiden aanvallen en Daenerys moet dan vanuit het noorden
aanvallen.
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•

Daenerys besluit zelf echter af te wachten wat er gebeurt en
verraadt hiermee de beide huizen. Ze zegt dat die zich maar
eerst stuk moeten vechten; dan overweldigt zij wel wat er
straks nog over is van de strijdende partijen. Varys,
verheven tot de nieuwe Hand, is verbijsterd door haar
kwaadaardigheid en ziet trekjes in haar verschijnen van
waanzin. Hij heeft het er over met Davos en Gendry.

•

Noot:
Een essentieel onderdeel van
mijn verhaal is dat veel meer in
beeld wordt gebracht hoe Dany
langzaam maar zeker waanzinnig begint te worden. Dat
was een grote zwakte van de
serie.

De legers van Martell en Tyrell krijgen heftige tegenstand
van een leger van Koningin Cersei aangevoerd door een klein leger superwezens. Deze blijken,
naar het voorbeeld van de resurrectie van Gregor Clegane, bovenmenselijke krachten te
hebben gekregen van de kwaadaardige maester -en Hand of the Queen- Qyburn. Ze zaaien veel

•

angst en zorgen voor enorme verliezen.
De Martell’s trekken zich terug en willen de strijd al staken. Olenna is des duivels en wil dat
ten koste van alles voorkomen. Als de aangeslagen Martell’s echter weigeren, neemt ze furieus
twee van de drie ‘Sand Snakes’ als gijzelaar gevangen om ze zo te dwingen. Een volgende slag
volgt, waarin ze opnieuw verliezen en zelfs gevangen worden. Olenna Tyrell, Elleria Martell en
twee Sand Snakes worden naar de Red Keep gebracht om voor Cersei te verschijnen.

In King’s Landing
•

Koningin Cersei houdt al een hele tijd een schrikbewind om de opstandige burgers van haar
stad onder de duim te houden. Iedereen is nog steeds ontzet over de lompe wijze waarop ze
heeft afgerekend met de Sparrows, de vernietiging van de Sept of Baelor en de zelfmoord van
Koning Tommen. En nu heeft ze op brute wijze de aanval van Tyrell en Martell afgeslagen.

•

Iedereen denkt dat Daenerys met de draken naar het Noorden is gegaan en dat de dreiging nu
voor even weg is. Varys heeft hier ene hand in gehad door -met zijn spionnennetwerk; zijn
‘little birds’- verkenners van Cersei om te kopen. Maar stiekem wacht Daenerys natuurlijk nog
steeds op haar kans vanaf Dragonstone.

•

Olenna Tyrell en Elleria Martell worden voor Cersei
gebracht, die beide vervolgens genadeloos laat folteren en
uiteindelijk executeren. Maar niet voordat Olenna Cersei nog
even verbaal flink te kijk zet. De verbolgen Cersei speelt
daarna een gemeen spel met Elleria, door aan te bieden haar
‘nichtjes’ (de twee Sand Snakes) te sparen, maar uiteindelijk
allebei voor haar ogen vermoordt. Ze laat hierbij pure
kwaadaardigheid zien.

•

Noot:
Ik wilde dus graag Olenna een
grotere rol geven dan dat ze in
haar kasteel Highgarden
verrast wordt en zelfmoord
moet plegen, zoals in de serie
te zien is. Deze aarts-slimme en
-sluwe vrouw verdiende meer!

Jaime heeft door dit alles grote moeite met het handelen van Cersei. Hij besluit haar meteen na
de slag de rug toe te keren; hij zal teruggaan naar de Westerlands en heer van Casterly Rock
worden, precies zoals wijlen hun vader altijd al wilde. Cersei moet maar in haar eigen sop
gaar koken, vindt hij. Cersei probeert hem tegen te houden en zegt tegen hem dat ze zijn kind

•

draagt, maar Jaime zegt dat hij daar niet in trapt.
Yara wordt door Theon (en een kleine groep overlevende Ironborn) bevrijd uit een schip van
Euron’s vloot die weer noordwaarts vaart, en zij vlucht met slechts drie boten naar de Iron
Islands om daar de macht te grijpen, nu Euron die onbeschermd heeft achtergelaten. Ze vindt
dat anderen maar om de IJzeren Troon moeten vechten. Theon gaat met tegenzin met haar
mee, maar verlaat haar eenmaal aangekomen in Pyke en reist meteen door naar Winterfell om

•

de Noordelingen te helpen in hun strijd.
Inmiddels heeft Arya in de chaos King’s Landing bereikt en is
ze de Red Keep binnen geslopen. Hier vermoordt ze, door
zich te vermommen als Podrick Payne, met haar
facechanging-capaciteiten, Ilyn Payne op brute wijze. Dit is
de beul die Sansa’s direwolf Lady gedood heeft en -nog
belangrijker- Eddard Stark heeft geëxecuteerd. Dan wordt ze
echter opgepakt door de bovenmenselijke leden van de
King’s Guard die Qyburn heeft gekweekt.
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Noot:
In de serie maakt Arya na de
moord op Walder Frey nooit
meer gebruik van haar
vermogen om gezichten te
wisselen. Dat is jammer. Hier
doet ze het nog een paar keer,
de laatste keer bij Ilyn Payne.

•

Brienne en haar schildknaap Podrick Payne komen ook beiden aan in King’s Landing in de
chaos na de gewonnen veldslag. Eenmaal in de stad begrijpen ze al snel dat Arya gevangen is
genomen door de onderdanen van Cersei. Het wordt een onmogelijke missie haar te bevrijden!

•

Cersei bezoekt daarna de gevangen Arya. Zij blijkt niet zo’n onschuldig meisje als Cersei dacht
en ze wordt bijna gedood door haar. Het is Gregor ‘The Mountain’ Clegane (of het monster dat
hij is geworden) die haar redt, alhoewel hij dit zelf moet bekopen met de dood. Dat scheelt;
The Mountain stond immers ook op Arya’s kill list. Maar Clegane sterft niet voor hij Arya
dodelijk heeft verwond met gif (een truc die hij van Oberyn Martell heeft afgekeken). Arya
sterft aldus vergiftigd in de armen van een Cersei, die onverwacht toch nog enige emotie

•

toont, omdat ze moet terugdenken aan haar eigen dochter Myrcella, die ook was vergiftigd.
Qyburn besluit meteen een poging te gaan doen om ook Arya met zijn sinistere magie opnieuw
tot leven te wekken.

Casterly Rock
•
Jaime komt net op tijd terug in de Westerlands om te beseffen dat zijn kasteel bedreigd wordt
door de legers van Petyr Baelish. Hij besluit dat hij onnodig bloedvergieten wil voorkomen,
ook omdat hij beseft dat het echte gevaar nu uit het Noorden komt in de vorm van de ‘Night
King’ en zijn White Walkers. Hij weet ook dat er binnen de hofhouding veel weerstand bestaat
tegen de Lannisters, en maakt hier gebruik van door, met hulp van Bronn, een opstand tegen
zichzelf te instigeren. Een kasteelrevolutie volgt en Jaime
wordt opgepakt en uitgeleverd aan Petyr Baelish. Een
•

veldslag wordt zo voorkomen.
De leider van de opstand, Harys Swyft, onderwerpt zich
meteen aan Baelish. Die eist dat de Westerners een leger
verzamelen en met hem mee naar Winterfell te reizen om

Noot:
Jaimie’s ontwikkeling is dat hij
zich steeds probeert te beteren
en deze episode in Casterly
Rock laat dat (imho) mooi zien.

dat te verdedigen. Met tegenzin stemt Swyft in en het alleen maar groter geworden leger
vertrekt terug naar het noorden. Petyr Baelish heeft haast, want de White Walkers blijken
sneller dichterbij te komen dan gedacht. Hij heeft deze vijand duidelijk onderschat. Bronn gaat
overigens ook mee, inclusief een gevangen Jaime, die wederom gijzelaar is.
•

Als Jaime hoort dat Daenerys helemaal niet naar het noorden is gegaan, maar op de loer ligt
om King’s Landing aan te vallen, besluit hij toch weer om te vluchten om een laatste poging te
doen zijn zus/geliefde te redden. Bronn bevrijdt hem en gaat toch weer met hem mee.

De slag om het Noorden
•
De White Walkers, die reeds The Gift en Last Hearth hebben vernietigd, storten zich nu echt op
Winterfell. In de afwezigheid van Petyr Baelish heeft Sansa zich bevrijd uit haar
gevangenschap en krachtig de leiding op zich genomen, met Tormund als adjudant. Via dromen
had ze al contact met Brandon en op die manier komt ze er achter dat er een grote hoeveelheid
wapens van dragonglass ligt opgeslagen in de catacomben van Winterfell. Hiermee bewapent
•

ze de manschappen en op die wijze wordt een eerste aanval miraculeus afgeslagen.
Na de eerste slag keert Jon terug in Winterfell, doch helaas tot veler ontgoocheling met lege
handen èn in het bijzijn van Tyrion in plaats van Davos. Melisandre vraagt hierna een
onderhoud met Jon. De Rode Priesteres is terneergeslagen en bespreekt de situatie met hem.
Ze is blij dat hij Davos niet bij zich heeft, want die is nog steeds woedend dat Melisandre
Stannis’ dochter heeft geofferd. Melisandre zeg dat ze nog steeds gelooft dat Jon de ware is die
haar Lord of Light heeft aangewezen. Hij moet haar zegen geven voor de laatste taak die ze
moet vervullen en dat doet Jon. Vervolgens gaat ze op eigen houtje op pad.

•

De White Walkers hebben zich gehergroepeerd voor een tweede aanval. Petyr Baelish is maar
net op tijd met zijn nieuwe troepen, maar dat biedt nauwelijks uitkomst. Sansa is woedend op
hem en zijn verraad en dwingt hem nu eens een keer zelf eens een keer vuile handen te maken.
Het loopt Petyr dun door de broek als hij naar de frontlinie gestuurd wordt en hij wordt

•

genadeloos afgeslacht door de vijand.
In de nieuwe kolossale veldslag tegen de White Walkers doet ook de Brotherhood mee: met
name Sandor Clegane vecht met ware doodsverachting. Theon is ook op tijd, offert zich in het
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heerst van de strijd op voor Jon Snow en maakt zo al zijn eerdere fouten goed. Tyrion zet
verder een slimmigheidje in om de vesting te beschermen tegen de ondoden. Maar de slag lijkt
toch nog steeds kansloos verloren en hun strijdkrachten worden snel kleiner.
•

Maar dan verschijnt Melisandre op het beslissende moment
uit het niets voor de Night King. Dit is uiteindelijk de
grootste vijand van haar eigen meester, de Lord of Light,
beseft ze. Ze laat alle magie op hem los die ze heeft, maar
faalt en wordt vernietigd. De Night King overleeft, maar
moet zich, aangeslagen als hij is, wel met de resten van zijn

•

volgelingen terugtrekken.
En dan duikt Brandon op, als de nieuwe Three Eyed Raven.

Noot:
In de serie wordt de Night King
wel heel makkelijk door Arya
gedood, maar dat is niet
logisch. Ik zie een grote rol
voor Melisandre als diens
natuurlijke vijand. En voor
Bran, als Three Eyed Raven!

Hij oefent zijn nieuw verworven macht uit op de Night King. Hij vernietigt hem echter niet,
maar neemt hem over. De White Walkers waren immers uiteindelijk geschapen door de
Children of the Forest als een soort beschermers. Hij weet als de nieuwe Three Eyed Raven
eindelijk hoe hij ze moet controleren na dromen die hij had, waarin de voormalige Three Eyed
•

Raven een belangrijke rol speelde.
De door Brandon overgenomen Night King keert met de White Walkers (die Brandon’s lijf
dragen) terug in Winterfell. Dit is het einde van de slag om het Noorden!

De verrassingsaanval van Daenerys en de zeeslag tegen Greyjoy
•
Nota bene Samwell Tarly dient zich met zijn gezin aan op Dragonstone, in de hoop Jon hier aan
te treffen. Studerend als maester in Oldtown, heeft hij ontdekt wat op dit moment alleen
Brandon maar weet: dat Jon het kind moet zijn van Lyanna Stark en Rhaegar Targaryen. Hij
wordt opgevangen door Varys in zijn rol als Hand, die hem uithoort en begrijpt dat Jon dus net
als Daenerys een troonpretendent is. En misschien wel een veel betere!
•

Varys weifelt of hij het Daenerys moet vertellen, maar zij verneemt het al meteen via Grey
Worm, die hen beiden heeft afgeluisterd. Ze is woedend: Jon probeert dus zelfs de IJzeren
Troon van haar af te pakken en is leugenachtig tegen haar geweest over alles! Omdat Varys
haar niet meteen het nieuws vertelde, besluit ze hem te laten roosteren door één van haar
draken. Davos, die met zijn verstandige woorden inmiddels
al veel invloed heeft opgebouwd, weet haar dat uit het hoofd

•

te praten en zo belandt Varys slechts in de gevangenis.
Jorah Mormont is ook met Samwell mee gereisd en kan zijn
trouw weer verklaren aan zijn Khaleesi. Hij herkent haar
echter niet meer en is bang van haar, vertelt hij tegen Varys.

Noot:
Hier wijk ik dus inmiddels flink
af van de serie! Ik heb nog
meer opbouw opgenomen om te
laten zien hoe Dany langzaam
waanzinnig wordt. Ook door
Jorah Mormont, haar trouwste
vriend, te laten twijfelen!

•

Vol met woede besluit Dany nu King’s Landing aan te vallen
met haar twee draken en haar legers. Haar vloot vaart uit.

•

De vloot van Euron Greyjoy is echter tegen verwachting op tijd terug bij de baai voor King’s
Landing om de stad te beschermen tegen de aanval. Er ontstaat aldus een kolossale zeeslag. De
Dothraki zijn op hun schepen (‘houten paarden’) niet op hun best en lijden flinke verliezen.
Zelfs Daenerys wordt bedreigd, maar zij wordt gered door Jorah die zich voor haar opoffert en
dit ternauwernood overleeft. Uiteindelijk overmeestert
Daenerys Euron Greyjoy en ze vermoordt hem op extreem
brute wijze. Jorah is vol afschuw; wil hij echt deze Khaleesi
nog wel dienen en voor haar sterven?

•

•

Op het vasteland stuiten de Dothraki en Unsullied meteen op
onverwacht stevige tegenstand van De Golden Company, die
eerder al door Euron Greyjoy waren overgebracht uit Essos.
De draken van Dany bereiken inmiddels dan toch de stad.
Maar alweer heeft Qyburn wat magie achter de hand en
hiermee weet hij één van de twee draken, Rhaegal, vanuit
een verscholen locatie in de binnenstad te beschieten met
wildfire. Het dier wordt dol van pijn en keert zich tegen zijn

Noot:
In de serie verliest Dany een
draak met een lullige pijl
geschoten vanuit de boten van
Euron Greyjoy op nogal
‘onceremoniële’ wijze. Ik zet
het smadelijke verlies van de
tweede draak juist in om Dany
het definitieve laatste zetje te
geven om haar ertoe te laten
komen heel King’s Landing te
vernietigen.

broer Drogon en zijn Drakenmoeder. Er ontstaat een draak-tegen-draak gevecht, voor Rhaegal
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gedood wordt. Daenerys is buiten zinnen van woede. Ze weet
dat ergens vanuit de stad haar draak is beschoten en begint
met Drogon in het wilde weg de hele boel te vernietigen,
zich niet meer druk makend over de vele burgerslachtoffers.
De waanzin en wraakzucht hebben nu echt bezit genomen
•

Noot:
In de serie vernietigt Dany de
stad ook, maar daar was
volstrekt niet aannemelijk
gemaakt waarom!

van haar!
Varys weet Missandei, die in Dragonstone was achtergebleven, te overtuigen om hem te
bevrijden. Samen met haar bekijkt hij het slagveld van een grote afstand. Daenerys is nu echt
waanzinnig, begrijpen ze beide.

De ondergang van Cersei
•

Cersei zit inmiddels hulpeloos in haar Red Keep en kan niets meer uitrichten. Maar dan
probeert Jaime haar voor de laatste keer te redden. Via geheime catacomben weet hij binnen te
komen. Eenmaal in de Red Keep treft Jaime alweer Brienne, die inmiddels heeft vernomen dat
Arya dood is. Jaime kan niet ontkennen dat hij weinig heeft gedaan om haar te beschermen, en
Brienne ontvlamt in woede. Alweer zijn ze tegenstanders en in een bitter gevecht doodt Jaime
uiteindelijk Brienne.

•

De vluchtende Podrick Payne wordt met veel schrik
benaderd door soldaten, omdat hij zo genadeloos Illyn Payne
had gedood (dat was natuurlijk Arya met Pod’s gezicht, die
van de moord een angstaanjagend spektakel gemaakt had).

•

Pod weet zich zo uit de voeten te maken.
Dan dringen Jaime en Bronn door in de privévertrekken van

Noot:
De scene met Podrick kan een
kleine humoristische noot
vormen. In de hele serie zorgde
hij immers al voor wat
verlichting (‘comic relief’).

Cersei. Hier is Qyburn net bezig om het lijk van Arya weer tot leven te wekken. Jaime en Bronn
verijdelen dit en willen hem woedend doden, maar hij weet zich op zijn verraderlijke manier
•

tijdig uit de voeten te maken.
Jaime is oprecht aangedaan door de dood van één van de Stark-meisjes. Hij is woedend op
Cersei, begint een woedende woordenwisseling en slaat haar bewusteloos als ze niet wil
inbinden. Samen met Bronn neemt hij haar, via de geheime ondergrondse vluchtroute, mee de

•

stad uit en ze belanden in de wildernis buiten de stad.
Cersei is echter, als ze bijkomt furieus dat haar broer haar
heeft weggehaald uit de Red Keep, het centrum van de
macht; het enige dat ze nog had. Ze moet er niets van
hebben dat hij dit uit liefde voor haar deed. Jaime vraagt
haar of ze niet aan haar nieuwe kind moet denken, maar
Cersei zegt dat die er nooit was. In een laatste daad van
waanzinnigheid doodt ze daarna Jaime.

•

Bronn walgt van haar en besluit haar niet te doden, maar
haar achter te laten in haar eigen ellende. Cersei verliest
haar verstand en wordt later volledig vervuild en in de war
gevonden door dorpelingen. Ze kan geen woord meer
uitbrengen en een gemene boer die haar in huis neemt,
besluit haar te misbruiken als sloof. Hij heeft geen moment
door dat dit de gevallen koningin zelve is.

De bittere eindstrijd
•
Daenerys heeft intussen de slag gewonnen en claimt de
IJzeren Troon. Veel medestanders heeft ze echter niet meer
over en het voelt als een pyrrhusoverwinning. Dany heeft
Davos dan wel als adviseur aangesteld en Gendry verheven
tot Baratheon, maar beide mannen moeten nog steeds weinig
van haar hebben. En zelfs Jorah Mormont is afstandelijk als
zij hem hoofd van de King’s Guard maakt, wat hij toch heel
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Noot:
Het is onvergeeflijk dat in de
serie Cersei, de grootste
‘schurk’ van iedereen, bedolven
wordt onder een lullig muurtje.
Haar ondergang moet veel
spectaculairder zijn. Een
ondergang waarin ze juist niet
dood gaat, maar terug wordt
geworpen tot het laagst
denkbare leven vind ik dan
passender!

Noot:
Een laatste fase in de waanzin
van Dany ontbrak in de serie:
namelijk het besef dat, nu ze
eindelijk heeft wat ze wou: de
IJzeren Troon, het niet is wat
ze ervan had gedacht.
Het is een analogie met Viserys,
haar broer, die het gewenste
goud vloeibaar over zich heen
gegoten kreeg en zo stierf.
Uiteindelijk heeft de IJzeren
Troon haar dus ook waanzinnig
gemaakt, net als haar vader en
broer!

graag wilde! Missandei heeft haar zelfs met een bericht (een raaf) laten weten op Dragonstone
te blijven omdat ze haar voorlopig niet meer wil zien (maar Missandei geeft nog maar niet
prijs aan Dany dat ze Varys heeft vrijgelaten).
•

Daenerys heeft evenwel weinig tijd om zich hiermee bezig te houden of om zelfs maar te
genieten van de overwinning, want de legers van het Noorden naderen al. Inclusief White
Walkers en de door hun overgenomen draak Vyserion (nu met blauw vuur). Daenerys besluit
Qyburn, die weer opgedoken is, aan te nemen als nieuwe Hand; ze heeft alle hulp nodig. Zijn
minilegertje supersoldaten verklaart ook trouw aan de nieuwe koningin, inclusief nota bene
Gregor Clegane, die ten tweeden male tot leven is gewekt en er nu nog misvormder uitziet.

•

Tyrion gaat intussen (samen met Sandor) vooruit op de troepen en dringt stiekem de stad
binnen. Hij zorgt voor een volksopstand onder de bevolking. Vele burgers zijn niet vergeten
dat het Tyrion was die de verdediging van de stad leidde tijdens de aanval van Stannis en hij
krijgt daarom al snel een grote aanhang. Dit tot grote frustratie van Daenerys, als ze hoort

•

over de opstand van de ‘Imp’ en haar voormalige Hand.
Jon voert de troepen aan. Via Brandon, Sansa en Meera is ook onder zijn troepen en
metgezellen ook het nieuws rond gegaan dat hij Aegon Targaryen is en misschien wel de
troonpretendent met de beste papieren. Dit leidde over het algemeen tot veel enthousiasme:
het Noorden strijdt overduidelijk voor de goede zaak en de ‘King of the North’ is de enige echt
troonpretendent van de IJzeren Troon! Jon heeft er zelf evenwel heel veel moeite mee dat Dany
zich heeft afgekeerd van hem en hij houdt nog steeds van zijn Koningin. Hij berijdt Vyserion
zelf, als het leger van Noordelingen, White Walkers de aanval inzet.

•

Davos smokkelt in overleg met Varys intussen Missandei de stad binnen. Zij moet hem helpen
Dany’s waanzinnige regime te stoppen! Davos zorgt er daarna voor dat ze haar geliefde Grey
Worm te spreken krijgen. Missandei weet hem ervan te overtuigen dat Daenerys het niet meer
waard is om voor te vechten. Grey Worm besluit de Unsullied terug te trekken en in de vloot

•

die nog in de baai ligt varen ze allemaal terug naar Dragonstone.
Daenerys is buiten zinnen, maar is opnieuw niet in staat die daad te wreken, omdat de legers
van het Noorden de stad zijn binnengedrongen: de burgers hadden de stadspoorten wagenwijd
open gezet voor hun. Zij bestijgt woedend Drogon voor het laatste gevecht. Zo ontstaat een
veldslag waarin opnieuw twee draken elkaar bevechten, terwijl beneden in de stad en
daarbuiten de legers ook voluit tegen elkaar vechten. De gesneuvelde Dothraki worden door

•

Bran tot leven gewekt en storten zich op hun voormalige broeders; die verbijsterd zijn.
Sandor en Gregor Clegane treffen elkaar in een bittere
Noot:
eindstrijd in de Red Keep, waarbij de broers uiteindelijk van
de kasteelmuur vallen en sterven. Qyburn vindt eindelijk
zijn zeer verdiende dood in een treffen met Davos en
Gendry.

•

De beide draken bevechten elkaar tot de dood boven de half
verwoeste grote troonzaal van de Red Keep. Vyserion wordt

Ik heb getwijfeld of ik de
‘Cleganebowl’, de strijd tussen
beide broers in het verhaal
moest opnemen. Maar toch is
dat naar mijn idee een passend
einde voor de eindeloze
broedertwist.

uiteindelijk gedood. Dan zijn na de apotheose alleen Dany en
Jon nog over, met de gewonde draak Drogon. Jon probeert
wanhopig op Dany in te praten, waar is het allemaal mis
gegaan? En kan niet alles alsnog goed komen? Ze omhelzen
elkaar maar Dany probeert hem te doden met een mes. Hij
ontfutselt haar het mes en drijft het tussen haar ribben. Zo
sterft Dany in zijn armen, die inmiddels stervende toch weer
spijt lijkt te hebben van alles. Drogon merkt meteen dat zijn
Drakenmoeder dood is, bekijkt Jon, maar doodt hem niet. In
plaats daarvan verwoest hij met zijn vlammen de IJzeren
•

Noot:
Ik was erg te spreken over de
eindscene van de serie waarin
Jon zijn geliefde Dany moet
doden en de draak Drogon de
woede over de dood van zijn
Moeder niet koelt op Jon, maar
op de IJzeren Troon. Dit heb ik
dus overgenomen in min of
meer ongewijzigde vorm..

Troon, de echte aanleiding voor alle ellende.
Daarna vliegt hij weg met het lijk van Dany in zijn klauwen. Het zal voor het laatst ooit zijn
dat men in Westeros nog een draak zag. Varys en Samwell, die beide op Dragonstone waren
achtergebleven, alsmede Grey Worm en Missandei op hun schip, zien het beest verbaasd
voorbij vliegen en begrijpen meteen wat er gebeurd moet zijn…
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Na de grote finale
•
Hiermee eindigt de laatste veldslag. De Dothraki zijn bijna
geheel vernietigd door het leger van hun ondode broeders,
aangevoerd de White Walkers en Bran. Ook de Ondoden vallen
ten slotte definitief dood neer. Bran ontmoet bij de stadspoort
de verzamelde overwinnaars, waaronder Tormund en Sansa
en de zich hier bij voegende Tyrion, Gendry, Davos en Jorah
(maar niet Jon!). Bran deelt mee dat hij met de White Walkers
nu terug gaat naar ver ten noorden van de voormalige Muur,
om te wonen bij een weirwood-boom in een bestaan van
•

Noot:
Voor mij is glashelder dat Bran
geen wereldlijke rol moet
hebben, zoals nieuwe koning,
wat in de serie gebeurt.
Hij keert dus meteen terug naar
het noorden met de White
Walkers en Meera in zijn rol als
Three Eyed Raven..

meditatie en afzondering. En hierna gaat hij weg, samen met Meera en de White Walkers.
Jon intussen is nog steeds verlamd van verdriet door de dood van Dany en walgt van de orkaan
van geweld die door Westeros is gegaan. Hij wil er helemaal niets meer mee te maken hebben
en heeft zich afgezonderd van iedereen. Hij wil al helemaal geen Aegon Targaryen of

•

troonopvolger worden genoemd.
Er wordt enige tijd later een belangrijke vergadering gehouden. Alle hoofden van de grote
huizen van Westeros zijn er bij:
1. Sansa Stark: als onbetwist koningin van Het Noorden.
2. Yara Greyjoy van Iron Islands; zij heeft inderdaad de
macht gegrepen in haar thuisland als nieuwe ‘lady’.
3. Edmure Tully van de Riverlands: dit was voorheen lange
tijd geen volwaardig koninkrijk, maar men heeft besloten
het toch weer die status te geven. Hij is nog steeds
getrouwd met de knappe dochter van Walder Grey.
4. Robin Arryn van de Vale: hij is toch nog opgegroeid tot
een verstandige jongeman, en is hier de nieuwe koninggouverneur, bijgestaan door Lord Royce.
5. Margaery Tyrell als Lady Paramount van The Reach. Zij
heeft, alhoewel zwaar verminkt, de aanslag in de Sept of
Baelor toch overleefd. Lady Olenna heeft haar daarna
veilig en ongezien uit de stad weten te smokkelen.
Margaery is echter niet meer de vrolijke levenslustige
vrouw die ze was. Ze rouwt nog steeds om Tommen, die
zelfmoord heeft gepleegd nadat hij dacht dat zij dood was.
Zij heeft niet lang geleden zijn zoon gebaard, die ze ook
Tommen heeft genoemd.
6. Gendry Baratheon voor de Stormlands. Hij was al (als
bastaard) tot Baratheon verklaard door Daenerys. Hij
wordt trouw bijgestaan door Davos als zijn Hand.
7. Harys Swyft voor de Westerlands. Hier is de familie
Lannister volledig verdwenen, want Tyrion heeft afstand
gedaan van alle claims: hij heeft gehoord dat hij ook deels
van Targaryen-afkomst is (als bastaard van Aerys) en
heeft besloten beide namen helemaal af te zweren.
8. Tyene Sand als prinses van Dorne. Zij is de laatst
resterende Sand Snake en heet voortaan Tyene Martell.
Bronn, die altijd al een oogje op haar had, staat haar bij.
Er wordt besloten dat er geen nieuwe koning van Westeros
komt. De IJzeren Troon, het symbool daarvan, is immers niet
voor niets vernietigd en de strijd om deze troon heeft alleen
maar voor vernietiging en ellende gezorgd. Westeros wordt
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Noot:
In de serie zit ook een
vergadering aan het einde van
alles, maar die verliep om
teveel redenen belachelijk. Om
die reden heb ik die flink
veranderd.
Het grootste bezwaar van de
vergadering in de serie was
natuurlijk dat zou worden
besloten dat Bran koning werd
en dat Jon moest worden
verbannen. Dat is echt te
belachelijk voor woorden.
Nu de IJzeren Troon al
vernietigd is, is het veel
logischer dat die koning ook
helemaal niet terug komt!
En dat Jon wordt gestraft voor
de moord op Dany is natuurlijk
ook absurd. Hoe bedroefd en
afhoudend hij aanvankelijk ook
is, een leidende rol is niet meer
dan logisch: nu dan maar in een
nieuwe rol in een nieuwe raad,
die de federatie Westeros gaat
leiden alsmede de stadsstaat
King’s Landing!
Verder wordt Bronn natuurlijk
geen Lord Paramount van The
Reach; dat is niets voor deze
amorele vrijbuiter. Nee; hij had
altijd al een oogje op Tyene
Sand!
Als laatste slimmigheidje blijkt
dat Olenna Tyrell haar
kleindochter heeft kunnen
redden, zodat het huis Tyrell
veilig is gesteld en controle
houdt over The Reach.

daarom een federatie van acht staten en King’s Landing een stadsstaat die een eigen bestuur
krijgt. De voornoemde acht koninkrijken worden allemaal weer min of meer zelfstandig, maar
maken dus wel deel uit van de federatie die logischerwijs zetelt in King’s Landing.
•

Vervolgens wordt besproken dat de oude Kleine Raad het dagelijkse bestuur moet vormen van
de Federatie en King’s Landing. Deze wordt daarom hernoemd tot Grote Raad. Er wordt
overlegd wie er in deze raad moet komen te zitten. Iedereen is het er over eens dat Tyrion,
Varys, Jorah en Samwell in de raad thuis horen. Samwell wordt tevens aangesteld als nieuwe

•

Maester. En Jorah Mormont wordt tevens hoofd van de City Guard, de nieuwe King’s Guard.
Na heel lang aandringen stemt Jon ten slotte in om deze raad te gaan leiden. Maar wel onder
zijn naam Jon Snow. En onder de nieuwe titel ‘Cityholder’. De bevolking noemt hem echter
veelal nog heel lang de ‘queenslayer’, als analogie naar Jaime, die ‘kingslayer’ genoemd werd.

•

Maar in Jon’s geval is hij juist zeer populair onder de bevolking.
De naam King’s Landing (die refereert aan de eerste aankomst van de Targaryen-koning Aegon
the Conqueror en niet meer passend is) wordt gewijzigd in City of the Federation (dit wordt in
de volksmond al snel: ‘The City’).

•

Sansa geeft als Warden of the North het kasteel van Bolton aan Tormund, die zelf een
knighthood krijgt en als Huis Giantsbane een nieuwe vazal van Stark wordt. De Wildlings
vestigen zich voor een belangrijk deel in het Noorden en mengen zich hier onder de andere
bevolking.

•

De Iron Islands, onder het bewind van Yara Greyjoy, krijgen The Gift (het gebied direct ten
noorden van Het Noorden). De Muur wordt uiteraard niet herbouwd.

•

Podrick Payne wordt geridderd en treedt toe tot de City Guard als adjudant van Ser Jorah
Mormont.

•

Grey Worm vaart met de Unsullied en Missandei richting Naath, haar thuisland, zoals hij al
eerder beloofd had aan haar.

•

Om de overwinning te vieren komt een delegatie van Dragon’s Bay (het oude Slaver’s Bay) over
met Daario Naharis. Hij is bedroefd om wat er met Daenerys gebeurd is, maar ook niet

•

helemaal verbaasd over haar einde. En hij is blij dat hij Jorah en Tyrion levend terug ziet.
Samwell begint aan een boek over wat er allemaal is gebeurd (dat hij A Song of Ice and Fire
noemt) en Gilly baart een tweede zoon, die ze Jon besluiten te noemen.

Afsluiting
Natuurlijk zal er op mijn plot en andere ideeën nog steeds heel veel aan te merken zijn. Maar het
is naar mijn idee wel op zijn minst een goede poging om al tot een véél betere afronding van het
verhaal te komen dan de showrunners van de tv-serie gedaan hebben.
Nou... Bij deze sluit ik het boek ‘Game of Thrones’. Wat hebben we met zijn allen seizoenen lang
genoten van een fantastische, grensverleggende en baanbrekende serie! En hoe jammer is het dat
de serie is afgelopen en niet het einde kreeg die het verdiende!

Christian Deterink, april 2020
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