
Koningsland

-
1

dyslexie

Over het boek:

De komende weken ga je lezen over Timon en zijn vlucht langs 
7 planeten. Het is een avontuur over een tiener die volwassen 
wordt. Hij wordt achtervolgd door moordenaars. Het gaat ook 
over zonden zoals hebberigheid, luiheid en meer. Tot slot is er 
ook liefde. Maar eerst neem ik je mee de 
ruimte in. We gaan nu beginnen.

****

Vandaag gaan we naar de sterren toe. 
Voorbij de huizen en de bomen ga 
je omhoog. Zelfs voorbij vliegtuigen. 
Misschien heb je vleugels gekregen, of een 
luchtballon; je mag zelf weten hoe je het 
doet. 

 Je bent in de ruimte, het grote zwarte 
niks, want daar heb ik je naartoe gebracht. En in die 
verre, verre ruimte zie je één kleine planeet. Deze planeet 
bestaat in zijn geheel uit één groot kasteel dat helemaal 
rondom is gebouwd. Dit kasteel is belangrijk in het verhaal 
dat nu begint...

 

Prins Timon is aangevallen door de Shaytan. Onthoud die 
vreselijke naam: Shaytan. Zij zijn de ergsten van alle 
kwaad. Ze zijn de gemeenste wezens van Koningsland. 

 ‘Timon!’ hoort Timon en hij ziet zijn broer achter een 
muurtje staan. ‘Timon, kom hier! Hier kan 
je je verstoppen!’

 Maar je kunt je wel voorstellen hoe 
het is als je een groep monsters op je 
af ziet komen, met bloeddorstige kaken 
en slijmerige kinnen. Dan luister je echt 
niet naar je broer, dan zet je het op een 
RENNEN! Timon rent zoals hij nog nooit 
eerder heeft gerend. Hij gaat sneller en 
sneller, hij hijgt ervan. De Shaytan komen 

Naam:

Klas:

We verlaten de aarde en 
we gaan naar de sterren.

Achter de muur ligt de 
zweeffiets van Timon.
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achter hem aan, ze willen hem pakken.

 Wat zij niet weten, en Timon wel, is dat Timons 
zweeffiets op hem ligt te wachten achter een muur. Als 
hij de zwever maar op tijd kan bereiken... In zijn nek voelt 
hij de hete adem van de Shaytan.

 Hij grijpt naar het stuur en 
springt op het zadel. Trappen moet 
hij, of zijn leven ervan afhangt (wat 
ook echt zo is). Hij trapt en sjeest 
en hij gaat steeds sneller. Hij heeft 
genoeg vaart gemaakt zodat het 
zweefsysteem zichzelf inschakelt. En 
dan gebeurt het: hij stijgt op. 

Al snel vliegt hij boven de hoofden 
van de monsters. De Shaytan springen 
en proberen hem te grijpen. Ze gooien 
hun speren naar hem, maar hij is al 
buiten hun bereik.

Timon weet dat hij vanzelf weer zal 
landen op een andere planeet. Welke? 
Dat maakt hem niet uit. Hoog in de 

lucht peddelt hij weg van het kasteel. De monsters kijken 
verbaasd naar de prins die daar zo dapper vertrekt. De 
jonge Timon Nerias is mooi ontsnapt!

1. AVAR
(avaritia = hebzucht)

timon landt op planeet Avar.

Het is een grote planeet, altijd wit vanwege de eeuwige 
sneeuw. De lucht wordt alsmaar kouder. Nieuwsgierig 
tuurt Timon over zijn stuur naar de planeet waar het 
altijd sneeuwt. 

Als ik dat had, zat 
het allang op mijn 
hoofd!
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Hij ziet vooral heel veel wit. En hij 
ziet... torens. Het zijn geen gewone 
torens van baksteen, maar torens van 
spullen. Dit ziet hij:

Een waterpistool

Een schoenendoos

Een schrijfschrift met een pen

Een stoel

Een robot voor in bad

Een stapel kranten

Een plantenbak

Een pop met lang, zwart haar

Een glideboard

Een warme trui

Een schooltas

Een tuinslang

Een schrijfbureau

Een hoed

En een klein wezentje in driedelig pak.

... en dan staat hij op de grond, in de 
sneeuw. 

 ‘Waar kom jij ineens vandaan?’ vraagt het wezentje. 
Het is een klein mannetje, met korte beentjes en een 
groot hoofd. Hij heeft een rode neus van de kou en 
blozende wangen. Dan balt hij zijn vuisten. ‘Je probeert 
toch niet mijn spullen te stelen!’

 ‘Ik ben Timon en ik heb hulp nodig. Heeft u misschien 
iets warms om aan te trekken?’

 Het wezentje lacht. ‘Als ik dat had, zat het allang op 
mijn hoofd!’

 ‘Op uw hoofd?’

Dit ziet hij...
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 ‘Natuurlijk! Nou, vertel me wat je hier doet.’

 ‘Ik ben op de vlucht. Mijn kasteel is aangevallen door 
de Shaytan. Mag ik nu misschien een warme trui? Ik zie er 
een in de toren op uw hoofd.’

 Het wezentje kijkt hem boos aan. ‘Natuurlijk niet.’ Hij 
steekt zijn vinger in de lucht voor hij op luide toon zegt: 
‘Als je wacht tot iemand warmte geeft...’

 Een paar andere mensjes met hun 
eigen torentjes zeggen: ‘... ben je zelf 
de enige die beeft.’

 Hè?! Timon snapt er niks van. Als 
je wacht tot iemand warmte geeft, ben 
je zelf de enige die beeft.

 Hij slaat zijn armen om zich heen. 
Als de wezens zien hoe koud hij het 
heeft, zullen ze hem toch wel een 
warme jas brengen?

‘Meneer, meneer!’

 ‘Ben je hier nog steeds?’

 ‘Ik heb hulp nodig.’

 ‘Daar doen we hier niet aan, jongen. Maar je hebt 
geluk: ik heb ook hulp nodig. Je kunt met me ruilen. 
Jij helpt mij, en ik jou.’ Dan fluistert hij: ‘Ik heb iets 
gevonden.’

 ‘Wat dan?’

 ‘Sst!’ Zijn snor trilt van schrik. ‘Niet zo hard!’

 ‘Hoezo?’

 ‘Luister,’ zegt het wezentje. ‘Wij rijken hebben grote 
stapels op ons hoofd, en de armen hebben dat niet. Die 
hebben niks. Dus die zijn veel sneller zijn dan wij.’

 ‘Waarom maakt dat uit?’ vraagt Timon.

 ‘Blijf je vragen stellen of kom je helpen?’ reageert het 
mannetje.

 ‘Ik kom helpen.’

 ‘Sst!’ doet het wezentje weer. Hij sist: ‘Als je je kop 

planeet Avar
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niet houdt, stuur ik je weg. Zonder trui.’

 Samen sluipen ze naar de weg. ‘Sst,’ doet het kereltje 
voor de zekerheid weer. En dan staat hij stil. Hij kijkt 
Timon trots aan. ‘Tadaa,’ zegt hij zacht.

 Timon schrikt als hij ziet wat het is. Een Koningsraket. 
Onder de indruk laat hij zijn vingers over het metaal gaan. 
Er zijn maar een paar van zulke raketten gemaakt. Ze zijn 
geschikt voor één persoon. Is zijn broer er misschien mee 
ontsnapt? 

 Het meneertje knikt enthousiast. ‘Een raket! Van mij! 
Help me om die op mijn hoofd te zetten.’

 ‘Dat kan toch niet, dat is te zwaar!’

 ‘Help me nou. Dan ben ik de grootste. De beste. De 
rijkste!’

 Timon zegt: ‘Ik begrijp niet waarom je een 
rakét op je hoofd zou willen.’

 Het mannetje krijgt er genoeg van. 
‘Luister,’ fluisterschreeuwt hij, ‘ik heb die 
raket nodig om mijn toren in één klap te 
verdubbelen. Het kan me niet schelen dat 
het zwaar is. Ik Wil Dat Ding Op Mijn 
Hoofd!’

Het kereltje duwt hem opzij. ‘Goed, ik ga 
hieronder staan. Schuif nu de rest van de 
raket over me heen, tot die op mijn hoofd 
ligt. Daarna zet je de rest van mijn toren 
erop.’

 Timon stribbelt niet langer tegen. ‘Komt-
ie,’ zegt hij.

 Het wezentje juicht: ‘Het lukt! Nu nog een stukje naar 
links en–’ SPLAT.

 O nee! Timon schrikt zich rot. De spullen, de toren, 
de raket. Alles is... ingestort. Het wezentje is in elkaar 
gezakt. Hij ligt eronder, geplet door zijn eigen spullen. 

 Meteen begint het graan te ritselen. Andere wezens 
komen dichterbij. Timon hoort stemmen door elkaar. ‘Snel,’ 
zeggen ze, en ‘straks ben ik groot.’

 Ze trekken aan de raket. Ze rukken er zo hard aan 
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dat de schroeven loskomen. Ook de hogere torens zijn 
nu aangekomen. Ze duwen Timon opzij om de spullen te 
pakken. 

Timon valt – auw – op het gemotoriseerde zweef-
board. Gauw gaat hij erbovenop staan.  Hij roept, ja, hij 
schreeuwt het uit: ‘Jullie moeten die man helpen! Wat 
kunnen die spullen nou schelen. Laat dat toch!’ Het maakt 
niet uit dat er niet naar hem wordt geluisterd. 

Hij gooit zijn frustratie eruit. ‘Wat heb je nou aan 
spullen als je ze niet eens kan 
gebruiken? Omdat ze de hele 
dag op je hoofd moeten staan? 
Ik heb het koud en krijg niet 
eens een trui. Is dit nou een 
trots volk? Je stapelt spullen 
op je hoofd tot je erdoor wordt 
geplet. Neprijk, dat zijn jullie, 
want jullie gedragen je als 
bedelaars! Neprijk. NEPRIJK!’

 Boos rent hij weg. Niemand 
luistert, en al helemaal niet 
naar een tiener, ook al is hij 
een prins. Als je wacht tot 
iemand warmte geeft, ben je 
zelf de enige die beeft. Sukkels.

De sneeuw kraakt als Timon erin gaat zitten, hij wikkelt 
de dikke lap stof om zich heen en kijkt naar het zweef-
board. Er zit een kleine motor op.

Timon kijkt op. ‘Is daar iemand?’ vraagt hij. En dan 
gebeurt het: van de top van de rots springt een boze 
Shaytan naar beneden. 

 Timons begint alweer te rennen, maar hij gaat niet snel 
genoeg. Het is die rottige sneeuw, daardoor komt hij niet 
snel vooruit.

 Dan denkt hij aan het zweef-board onder zijn arm. 
Timon heeft geen tijd om te twijfelen.. Hij gooit het 
zweef-board voor zich op de grond en springt erop.

 Hij zet af. Het board pruttelt, maar slaat niet aan. 
Weer zet hij af. Opnieuw trapt hij op het gaspedaal. Er 

Jullie gedragen 
je als 

bedelaars!
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Hij schiet de ruimte weer in, 

op zijn board.

klinkt een plof en er schiet een rookwolk uit het board. 
Maar het slaat niet aan.

 ‘Help,’ roept Timon, ‘HELP!’ 

 Iets verderop ziet hij een helling. Daar kan hij snelheid 
maken. Hij zet af en ziet 
achter zich dat de Shaytan zich 
klaarmaakt voor een sprong. 

De Shaytan springt... mis! 
Timon is nu bij de helling. Ik moet 
sneller, denkt hij. Net als hij 
denkt dat hij niet meer kan, trapt 
hij nog een keer op het pedaal. Nu 
slaat het zweef-board eindelijk 
aan. De motor brult. Met een 
enorme snelheid schiet Timon naar 
voren.

Hij glijdt met hoge snelheid 
over de sneeuw. Waar moet hij 
naartoe? Dan ziet een grote bult 
sneeuw. 

Het is te proberen, denkt hij.

 Hij leunt opzij om richting de bult te glijden. De 
sneeuw ligt nu als een schans voor hem. Een helling, een 
startbaan!

 Hij geeft extra gas. Het zweef-board hoest en steunt, 
maar blijft het doen. Timon gaat nu keihard. De wind giert 
om zijn oren. De kou doet hem op dit moment niks, hij 
moet de schans met volle snelheid pakken. Hij buigt door 
zijn knieën. Met een klap raakt hij de sneeuwbult. En daar 
schiet hij de ruimte weer in, op zijn board.

*****

De volgende keer in Koningsland:

Timon komt terecht op de volgende planeet, waar mensen eten 
tot ze erbij neervallen. Het gaat over de zonde: vraatzucht. Op 
deze planeet ontmoet hij iemand aan wie hij een hekel krijgt. 
Maar toch wil diegene met hem meereizen.


