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Naam:

Klas:

Hij schiet de ruimte weer in, 

op zijn board.

2. GUL
(Gula = vraatzucht, gulzigheid)

De vorige keer in Koningsland:

Prins Timon is gevlucht omdat de monsters (Shaytan) hem wilden 
vermoorden. Hij kwam terecht op planeet Avar. Hier liepen mensen 
met torens van spullen op hun hoofd. Het was een rare situatie.

Uiteindelijk is hij er vertrokken en zo kwam hij terecht op de 
tweede planeet, Gul. Hier eten mensen tot ze erbij neervallen. We 
gaan nu beginnen.

Planeet Gul is kleurig als een toverbal. De hele buitenkant is 
zacht en een beetje kleverige. Het lijkt op marsepein, ja, daarmee 
kan je het vergelijken. Gul heeft een bodem van suikers.

 Het midden van deze planeet is hol. Planeet Gul is een 
binnenplaneet: het leven speelt zich in het midden af. Van binnen 
heeft planeet Gul een groot, gezellig, zoet plein. Dat is waar de 
Gullenaren leven. De planeet is hol en de bewoners leven erín. 
Alsof je aan de binnenkant van een bal staat. 

Timon schiet vanuit de ruimte hard door de suiker-korst van Gul heen. Daar stuitert hij 
op zijn kont over het plein in de planeet. Dat doet zeer, natuurlijk wel.

 Bovendien heeft hij al zeker twee weken last van een rottige jeuk tussen zijn 
schouders. Maar daar denkt hij nu niet aan. Nee, hij kijkt zijn ogen uit. 

 Gul is mooier dan het beeld dat hij ervan heeft uit zijn schoolboeken. Timon kijkt om 
zich heen. Hij ziet Gullenaren lopen. De meesten zijn erg dik. Zeg maar gerust: tonnetje 
rond. Ze zijn zo groot en dik dat je ze niet eens als mensen herkent. Timon kijkt zijn ogen 
uit.

Hier eten mensen 

tot ze erbij 

neervallen.
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 Als hij een tijdje heeft rondgelopen, gaat hij zitten met zijn rug tegen een muur. Hij 
heeft nog steeds honger en hij is moe. Maar vlak voor hij zijn ogen sluit, ziet hij een fi guur 
naar hem toe komen.

‘Wat moet je!’ Timon balt zijn vuisten.

‘Niks!’ Het is de stem van een jong kind. Zeker drie jaar 
jonger dan Timon.

 ‘Nou, hoe heet je?’

‘Hoe ik heet?’ Het joch trekt de kap van zijn jas over zijn 
gezicht. Hij zegt: ‘Matthias. Ja. Matthias.’

 ‘Zit je nu je eigen naam te verzinnen?!’

 ‘Nee!’ Het kind staat op en zet zijn handen in zijn zij. 
‘Mijn naam is Matthias en ik reis vanaf nu met jou mee.’

Timon wijst naar een Gullenaar. ‘Wat zijn ze groot, hè?’ 
Maar dan stokt zijn adem in zijn keel. De man op het plein... 
Er gebeurt iets met hem...

 Zijn voeten...

Zijn voeten lijken wel te smelten! Zijn voeten zijn net twee smeltende winegums! Hij 
staat in een roze plasje!

 Timon rent naar de man toe. ‘Meneer! Uw voeten!’

 ‘Wat is er met mijn voeten? Ik kan ze zelf niet zien,’ zegt de man. Hij legt zijn kin op 
zijn borst, maar hij kan niet over zijn dikke buik heen kijken.

 Timon roept: ‘Uw voeten lossen op!’

 ‘Echt waar?’ 

 ‘Uw knieën óók!’ Timon schreeuwt het uit. 
Wat moet hij doen? 

 De benen van de man zijn nu helemaal 
gesmolten. Zijn lichaam wordt een plasje, zoals een 
zwemplas. Een vetplas. Een meertje van een mens, dat 
wordt hij. 

De man lacht tevreden. ‘Dus het gebeurt eindelijk! 
Heerlijk! Tot over een paar weken!’ 

Aan Timon vertelt de man, terwijl zijn kin smelt, 
hoe dit kan. ‘Dan heb je zo veel suiker en vetten in je 
lijf dat je vloeibaar wordt. Hoe meer suikers en vetten 
je hebt gegeten, hoe langer je vormeloos blijft. Na een 

Zit je nu 
je eigen naam 
te verzinnen?!

je hebt gegeten, hoe langer je vormeloos blijft. Na een 
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tijdje is het voorbij en dan word je weer een gewoon mens.’

Timon zit op zijn knieën naast de man. Die heeft zijn hoofd wat achterover gerold, 
waardoor nu zijn haren en oren aan het smelten zijn, maar zijn mond en ogen nog niet.

 Het duurt niet lang.

 De man...

 Is...

 Weg.

 Opgelost. 

Timon kijkt om zich heen. Hij wil hier niet blijven. Hij wil geen mensenmeer worden. ‘Ik 
moet hier weg,’ zegt hij. 

 ‘Waar gaan we heen?’

 ‘Weet ik veel.’ Timon kijkt Matthias geërgerd aan. Moet hij 
de jongen meenemen? Zal hij hem hier laten?

 Hij staat aan die rare mantel van hem te plukken, met de kap 
ver over zijn hoofd. Alsof hij het ook allemaal niet meer weet. 
Raar joch.

 ‘We gaan in ieder geval hier weg,’ besluit Timon. ‘We 
maken een tunnel naar buiten,’ zegt hij. ‘Help eens even mee, 
man.’

 Meteen stapt Matthias naar voren. Hij grijpt met twee 
handen naar de grond. Het zal niet gemakkelijk worden om Gul 
te verlaten, maar ach, sinds Timon op de vlucht is, is niks meer 
makkelijk.

 Timon begint te graven. Te graven met een snelheid alsof zijn leven ervan afhangt, 
wat ook zo is. Een tunnel naar de buitenkant van Gul.

Hoeveel later is het? Voor Timons gevoel is het uren later, misschien wel een hele dag 
en een nacht. Al die tijd zijn ze aan het graven. De tunnel wordt dieper. 

 ‘Doe die rare jas toch uit,’ zegt Timon tegen Matthias. 

 ‘Wat zeg je?’ Matthias puft. Hij kan lang niet zo hard werken als Timon – de prins 
kan wel merken dat hijzelf veel groter en sterker is.

 ‘Die rare, lange jas. Met die kap. Doe toch uit!’

 Matthias schudt zijn hoofd. ‘Jij staat ook te zweten. Doe zelf je shirt uit.’

planeet Gul
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 Maar Timon kan zijn shirt niet uitdoen. De jeuk op zijn rug, hij heeft al twee weken 
jeuk op zijn rug... Het is een bult geworden, een harde bult. Die mag Matthias niet zien, 
die mag niemand zien. 

 Eerst was er niks, maar toen begon het te jeuken en pijn te doen. Het 
voelt alsof er een kolonie rode mieren aan zijn rug vreet. ’s Nachts ligt hij 
er wakker van, maar hij zegt er niks over.

 ‘Hou je kop en graaf gewoon,’ zegt hij uiteindelijk. Dat doen ze. Ze 
graven alsof ze mollen zijn. Niet veel later zien ze de Gulkorst. Ze zijn er! 
Het is gelukt!

Timon kijkt om zich heen. Hoe komt hij hier ooit weg? Hij heeft geen 
fi ets meer en ook geen zweef-board. Matthias ligt in een diepe slaap. Er is 
niemand die op hem let. 

Nu beweegt hij zijn hand naar zijn rug. De jeuk zit precies tussen zijn 
schouderbladen. Hij kan er bijna niet bij. Van bovenaf (met zijn arm 
zowat uit de kom) zijn z’n vingers net lang genoeg. 

Voorzichtig voelt hij over zijn huid. Als hij iets hards voelt, baalt hij. 
Het zit er nog. Zijn hart begint te bonken terwijl zijn vingers langs de 
korstjes glijden. Wat kan het zijn? Waarom verdwijnt het niet gewoon?

 Hij trekt zijn hand terug en sluit zijn ogen. Het verdriet gaat door zijn hele lijf. De 
angst. De vermoeidheid. De heimwee. De schrik en het verdriet. Hij voelt het allemaal. 
Hij spreidt zijn armen in de wind die rond de planeet waait. Hij ademt diep in. Hij voelt 
de wind langs zijn lichaam. En dan gebeurt er een wonder... De voeten van Timon laten de 
grond los. Het lijkt alsof hij een paar centimeter omhoog gaat. Hij stijgt op!

 Hij schrikt en meteen staat hij weer op de grond. 

 ‘Matthias,’ zegt hij, ‘Matthias!’ Hij schudt hem wakker.

 ‘Hm? Wat is er?’

 ‘Ik wil hier 
weg.’ Timon wijst naar de volgende planeet. Daar is 
hij nog niet geweest. ‘Maar hoe doen we dat zonder 
vervoer?’

Matthias staat op en begint met zijn armen te 
zwaaien. ‘Joehoe!’ roept hij. ‘Kan iemand ons even 
ophalen?’

‘Doe niet zo stom,’ zegt Timon. Hij geeft Matthias 
een beuk– 

Maar dan gebeurt er iets vreemds. Iets magisch....

Hij schrikt en meteen staat
hij weer op de grond..

Van bovenaf zijn z’n vingers 
net lang genoeg.
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 Vanaf de planeet wordt een lange lichtbrug uitgeschoven. Helemaal tot bij planeet 
Gul. Hij lijkt wel gemaakt van licht – dat heeft Timon in zijn leven nog nooit gezien. 

 De lichtbrug valt met een enorme dreun naast hen neer. De klap is zo hard dat de 
jongens erdoor omvallen.

 Verbaasd kijken ze naar de brug die nu tegen Gul aan hangt. Timon doet een stap naar 
voren: hij wil de lichtbrug aanraken. Maar hij durft niet echt. Hij kijkt naar Matthias. Die 
kijkt terug en schudt zachtjes zijn hoofd. Niet doen, lijkt hij te zeggen. Maar Timon brengt 
toch zijn hand naar voren en voelt voorzichtig aan de brug.

 Eerst met één vinger. Daarna legt hij zijn 
hand op de reling. Hij schudt er een beetje aan. 
Dan zegt hij: ‘Ik denk dat het wel kan. Laten we 
naar de volgende planeet gaan.’

 Ze stappen op de brug en beginnen te lopen. 
Na een minuut of tien merken ze dat de brug 
ook beweegt. Hij wordt weer ingeschoven. 
Ze worden vooruit geholpen alsof ze op een 
roltrap staan. Elke keer als ze vijf meter zijn 
opgeschoven, verdwijnt er een stuk brug achter 
hen. De lichtbrug heeft hen opgehaald. Ze 
kunnen niet meer terug naar Gul. Al zouden ze 
willen.

De volgende keer in Koningsland:

Timon ontdekt wie hem dood wil hebben. Het breekt zijn hart. 
Bijna wordt hij inderdaad gepakt en gedood. Hij overleeft 
het alleen omdat hij ineens wordt ontvoerd. Daardoor ontmoet 
hij een nieuwe groep. Allemaal mensen in zwarte pakken. Zij 
blijken hem al een tijdje te volgen...

Ze stappen op de brug 

en beginnen te lopen.


