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De vorige keer in Koningsland (zelf lezen):

Prins Timon is op de vlucht omdat de monsters (Shaytan) 
hem willen vermoorden. Op de eerste planeet liep iedereen 
met zoveel mogelijk spullen op het hoofd. Op de tweede 
planeet aten mensen net zo lang totdat ze begonnen te 
smelten.

Intussen voelt Timon jeuk op zijn rug die 
steeds erger wordt. Er zitten korstjes op 
zijn rug. Wat kan het zijn...?

Hij komt nu samen met Matthias aan op de 
derde planeet. We gaan beginnen.

3. Acedia
(Acedia = luiheid)

Ze zijn aangekomen op Acedia. Timon loopt voorzichtig, 
alsof er ieder moment een vijand tevoorschijn kan springen. 

 Zijn rug begint te jeuken, maar hij wil niet krabben. 
Toch merkt Matthias het. Hij zegt: ‘Je 
krabt jezelf nog eens stuk. Laat je rug 
eens zien.’

 Dat wil 
Timon niet, maar Matthias heeft hem al 
omgedraaid en zijn shirt omhoog getrokken. 
‘O!’ roept hij geschrokken.

 Gauw 
sjort Timon zijn shirt weer omlaag. Hij 

Naam:

Klas:

Ze zijn aangekomen 
op Acedia.

Komt dat uit mijn rug?
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vraagt gestrest: ‘Wat? Wat is het?!’

 Matthias trekt hem zachtjes naar zich toe en schuift 
zijn hand weer onder zijn shirt.

 ‘Voorzichtig,’ fluistert Timon. Het liefst zou hij 
Matthias wegduwen, maar tegelijkertijd is hij zó 

nieuwsgierig. Bang ook. Wat is het? 
Zijn het spinnen? Is het een ziekte? 
Gaat hij dood?

 

auw!

 

Matthias houdt zijn hand voor het 
gezicht van Timon. Samen staren ze 
naar Matthias’ vingers. Ze staren 
naar het veertje dat hij vasthoudt. 

 Timon 
stamelt: ‘Komt dat uit... mijn rug?’

 

Matthias knikt. ‘Ik... ja.’ 

‘Ik wil het er niet over hebben,’ zegt Timon. Hij draait 
zich om en roept: ‘Hallo? Zijn hier 
mensen?’

 Ineens komt er een robot op ze 
af. De robot zweeft boven de grond. 
De glazen kap aan de bovenkant 
schuift open en er komen twee 
stoelen tevoorschijn. ‘Wauw!’ juicht 
Timon. Hij gaat meteen zitten. ‘Een 
robot-auto, een echte!’

 

Zo worden ze naar een stad 
gebracht. Er staan veel huizen en 
in het midden staat een gigantisch 
gebouw dat boven alles uitsteekt. 
Maar nog steeds geen mensen...

‘Laten we daar gaan kijken.’ 
Timon wijst naar het grote gebouw.  

Zijn ze wel 
normaal? 
Ze lijken wel... dood
.

Een androïde ziet eruit als een mens...



Koningsland

3

Precies als hij een stap zet, wordt hij 
ineens stevig vastgegrepen. Iemand legt 
een hand over zijn mond en ontvoert 
hem. Timon spartelt en hij verzet zich, 
maar hij is niet sterk genoeg. 

Onbekende figuren tillen hem en 
Matthias op. Ze gaan een huisje in. 
Onder het vloerkleed zit een trap 
verborgen. Omlaag gaan ze, in een vlot 
tempo. Tot ze beneden in een grote 
kelder zijn.

‘Prins Timon,’ zegt een van de 
Onbekenden. Hij maakt een buiging. ‘U 
moet weten: Koningsland is in gevaar.’

Timon vraagt. ‘Zijn de Shaytan nog niet 
overwonnen?’

‘Het zijn niet alleen de Shaytan,’ zegt 
de Onbekende. Er is nog iets...’ Hij 
pakt Timon bij de arm. ‘We laten het je 
zien.’ 

*

Aan de buitenkant van het grote 
gebouw, zitten ze verstopt. Als dieven 
in de nacht. Ze gluren door het raam 
naar binnen. Overal lopen androïdes, 
dat zijn robots die lijken op mensen. 

Maar aan de tafels zitten echte 
mensen. Echte mensen! Timon ziet eindelijk normale 
mensen! Alleen... Zijn ze wel normaal? Ze lijken wel... 
dood. Timon ziet hoe een van de mensen zijn ogen even 
opent en gauw weer sluit. Ze slapen.  

 ‘D e   m e n s e n   v a n   A c e d i a   h o u d e n   
v a n   s l a p e n,’ legt de Onbekende uit.
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 Inderdaad: daar opent iemand zijn ogen. Een androïde 
robotmens begint hem meteen in de nek te aaien. Hierdoor 
vallen zijn ogen weer dicht. De mens legt zijn hoofd 
alweer op tafel.

Timon fluistert: ‘D a a r  z i t  i e m a n d  o p  e e n  s 
o o r t   t r o o n.  D a t   l i j k t  m i j 
n  o o m  w e l.’

 

De Onbekende legt zijn hand op Timons 
schouder. ‘Het spijt me om dit te moeten 
zeggen. Timon, mijn prins. Maar jouw oom 
Hector is degene die oorlog wil. Hij is 
degene die de Shaytan heeft gestuurd.’

‘Wát? Dat geloof ik niet!’ Hij springt op 
en zwaait met zijn armen. Hij staat voor 
het raam en schreeuwt: ‘Hector! Oom 
Hector! Hier ben ik, oom Hector, ik leef 
nog, ik leef!’

 

En dan... dan gaan de dingen ineens razendsnel.

Buiten wordt Timon door minstens vier Onbekenden 
besprongen. De eerste drukt zijn hand over Timons mond. 
De tweede pakt hem om zijn middel, de derde en vierde 
houden zijn armen en benen vast.

 Binnen komt oom Hector geschrokken overeind. Zijn 
wangen kleuren rood en daarna paars.

 Oom Hector wijst naar het raam. Dan roept hij, zo hard 
dat het ver buiten het café te horen is: ‘Dood hem, dood 
hem!!!’ 

Timon hoort het ook. Daarna sleuren de Onbekenden hem 
mee. 

*

Merkt u iets 
aan uw lichaam?
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De Onbekende trekt zijn zwarte muts van zijn hoofd. Hij 
fluistert boos: ‘Je had dood kunnen zijn. Wij allemaal!’

 Timon kijkt hem aan. ‘Ik kon toch niet weten dat er 
zoiets zou gebeuren? Dat is mijn oom!’

 ‘We hadden je toch verteld dat het gevaarlijk was!’

 ‘Ja, maar–’ sputtert Timon. ‘Waarom zou ik jullie 
zomaar geloven?’

 Er valt een stilte. De Onbekenden kijken elkaar aan. 
Dan klinkt er geroezemoes. Timon heeft gelijk, vinden ze: 
waarom zou hij hen zomaar geloven...

 ‘Wij zijn de Ondergrondse, aangenaam.’ De Onbekende 
buigt zijn hoofd.

 ‘Aangenaam,’ fluistert Timon.

 ‘De Ondergrondse bestaat uit inwoners van alle 
planeten. Wij denken dat Koningsland gevaar loopt,’ legt 
De Onbekende uit. ‘Er is ruimte ontstaan om slechte 
macht uit te oefenen. Slechte macht leidt tot armoede. 
Armoede leidt tot opstand. 
Opstand leidt tot oorlog. Oorlog 
leidt tot het lijden van het volk.’

 Timon kijkt van opzij naar hem. 
Hij vraagt: ‘Waarom zou iemand 
Koningsland willen verwoesten? 
Waarom zou iemand armoede 
willen?’

 ‘Het doel is niet de armoede,’ 
reageert de Onbekende. ‘Maar wel 
het hebben van de macht.’

 ‘U denkt dat oom Hector macht 
wil? Maar hij heeft toch al veel 
macht?’

De Onbekende zegt tegen Timon: 
‘We hebben iets voor u. Graag 
willen we u dit voertuig aanbieden 
om naar Luxus te reizen. De 
volgende planeet.’

 ‘Luxus?’

 De Onbekende knikt. ‘Op Luxus 
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zult u uw vijftiende verjaardag vieren.’

 Timon kijkt verbaasd. Wordt hij vijftien? Het betekent 
dat hij al meer dan drie jaar in zijn eentje rondreist.

 ‘Hoe is het met mijn broer? Wat is er op planeet 
Castel gebeurd?’ vraagt hij.

 De Onbekende kucht en zegt dan: ‘Ik zou het liever 
niet vragen, maar het moet van onze leider. De vraag is 
of u al iets merkt van het ouder worden? Dat wil zeggen: 
merkt u iets aan uw lichaam?’

 Meteen begint Matthias te giechelen...

 Timon kijkt de man verbaasd aan. Ja, hij merkt dat zijn 
stem zwaarder is geworden. Eerst 
sloeg die steeds over, en dat is nu 
gelukkig echt voorbij. En op zich, 
ach, hij heeft natuurlijk ook haren 
gekregen. Op plaatsen die hij... echt 
niet aan die kerels gaat vertellen! 
Wat denken ze wel! Opstandig zegt 
hij: ‘Ik merk helemaal niks!’

‘Excuus.’ De Onbekende maakt 
een buiging. Ziet Timon het goed? 
Ze hebben hem ontvoerd, opgetild 
en de mond gesnoerd. En dan gaan 
ze nu ineens buigen? 

‘We hadden gedacht dat u 
wellicht...’ Hij zwijgt. Hij schudt 
zijn hoofd. De Onbekende vraagt: 
‘Zal ik u nu uw voertuig laten 

zien?’ Hij wijst naar een oude, vieze Jet-transporter. Dit 
lijkt meer op een lekke bal dan op vervoer.

 ‘Dat zal uw vervoer zijn naar de planeet Luxus.’

 Timon trekt zijn wenkbrauwen op. Dit is geen 
vervoermiddel. Dit is een hoop roest dat thuishoort op 
de schroot. Maar in ieder geval kan hij deze luie planeet 
ermee verlaten. Hij vraagt: ‘Naar Luxus, waarom eigenlijk?’

 ‘Luxus heeft de jeugd en is altijd op zoek naar 
huwelijkskandidaten. Hopelijk vindt u er een vrouw.’

 ‘Een vrouw?’ Timon hapt geschokt naar adem. ‘Doe 
normaal!’ 

Ze duwen me!
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 ‘nee!’ klinkt het ineens. Matthias wordt de Jet-
transporter in geholpen. ‘ze duwen me!’

 De Onbekende kijkt er tevreden naar. ‘Stap maar gauw 
in. Het is goed dat u een vriend bij zich heeft, want die 
zal u hard nodig hebben.’

 Met tegenzin stapt Timon de Jet-transporter in. Of 
de lekke bal, zoals hij hem noemt. De transporter is niet 
moeilijk te besturen. Hij heeft een stuur en een gaspedaal. 
Ja, Timon heeft wel zin om te gassen met dit ding!

 ‘Kom, Matthias, schiet eens op,’ roept hij. ‘We gaan!’

De volgende keer in Koningsland (zelf lezen):

Op weg naar Luxus ontdekt Timon het geheim van Matthias. 
Het leven zal hierna nooit meer hetzelfde zijn. Er lijken geen 
monsters te zijn op Luxus, maar er dreigt een ander gevaar. Dit 
keer komt het gevaar van de planeet zelf.


