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De vorige keer in Koningsland (zelf lezen):

Timon heeft gehoord dat het zijn oom is die achter de aanslagen 
van de monsters, de Shaytan, zit. Waarom zou hij dat doen? 
Hij weet het niet... Intussen is hij door de Onbekenden naar een 
nieuwe planeet gestuurd. Zogenaamd om een vrouw te vinden. 
Hij zou niet eens weten hoe je zoiets moest doen. We gaan 

beginnen.

4. LUXUS
(Luxuria – lust, onkuisheid)

Vanuit de ruimte zien ze... Luxus. Een 
planeet in de vorm van een langwerpige, 
smalle... tja, wat is het eigenlijk? Een worst? Een 
vervormde aardappel? De planeet is dun en ook vrij plat. 
Als een lange vinger. 

 De planeet Luxus staat erom bekend dat hij om 
de zoveel tijd omdraait. De bovenkant wordt dan de 
onderkant. En andersom. 

 Er staan huizen op de bovenkant, die dus gewoon 
rechtop staan, en aan de onderkant zijn er huizen die op 

Is het een worst?

Een vervormde

aardappel?
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de kop hangen. Er is geen zwaartekracht op Luxus zoals 
wij die kennen. Je kan alleen op de bovenkant van Luxus 
staan. Aan de onderkant val je eraf. De bewoners leven 
dus alleen bovenop. Alleen de bovenkant van Luxus krijgt 
zonlicht en dus warmte. 

 De Jet-transporter waar 
Timon en Matthias in reizen, 
nadert Luxus van de zijkant.* 
[*optie: extra lezen hoe ze 
landen, download] 

Zodra Timon een eerste voet 
op Luxus zet, hoort hij een 
massa mensen roepen: ‘HOERA!
WELKOM!’

 Een meisje met prachtig zwart haar stapt naar voren en 
steekt haar hand uit. ‘Welkom op Luxus,’ zegt ze. ‘Wat 
een knappe jongen komt hier op bezoek.’ Matthias negeert 
ze; ze heeft het alleen tegen Timon.

 ‘Eh,’ stamelt die. Hij houdt zijn hand boven zijn ogen 
tegen het zonlicht en gluurt tussen zijn wimpers door. Het 
is hier heerlijk warm. En wat een aardige mensen. ‘Hallo,’ 
zegt hij, maar hij houdt de hand van Matthias stevig vast.

 Geen monsters? Geen robots? Zijn ze niet meer in 
gevaar?

 ‘We zijn altijd blij met nieuw 
bloed, vooral jongens,’ gaat het 
meisje verder, ‘want onszelf kennen 
we zo onderhand wel. Nieuwe 
jongens zijn altijd welkom op Luxus. 
Meisjes niet, die sturen we met 
de eerstvolgende draai weer weg, 
maar jongens... Dus je mag kiezen 
uit alle meisjes die je ziet! Zit er 
iemand van je gading tussen?’

 ‘Jeetje,’ zegt Timon, ‘kiezen?’

 ‘Wie je maar wilt.’ Het meisje 
maakt een armgebaar richting de 
menigte.

Planeet Luxus
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 ‘Ook jou?’ stamelt Timon.

 ‘Jazeker!’ Ze grijpt hem bij zijn arm en roept: ‘Kom, we 
gaan beginnen!’ Ze ruikt naar lavendel met appelbloesem. 
Het is heerlijk. ‘Het is draaidag vandaag,’ vertelt het 
meisje. ‘Ik ben Alexandra.’ Ze glimlacht als een onschuldig 
hertje. ‘Iedereen noemt mij Xandra.’

 ‘O, leuk.’ Timon voelt zich een stomkop. ‘Ik bedoel... 
ehm, mooi, mooie naam...’

 Dan horen ze een enorm gerommel. Diep dof gedreun 
dat klinkt als onweer, maar dan harder. Timon denkt zelfs 
dat hij de grond voelt trillen.

 Alexandra, Xandra, beukt tegen zijn arm en wijst naar 
een podium een eindje verderop. ‘Het 
begint!’ Ze drukt hem op de grond 
en gaat zelf tussen zijn benen zitten, 
zowat op zijn schoot. Normaal zou 
hij haar wegduwen en roepen dat hij 
heus geen stoel is als-ze-dat-soms-
dacht. Maar tot zijn eigen verbazing 
blijft hij zitten, ook al is het niet echt 
comfortabel omdat ze wel erg zwaar op 
zijn ene knie leunt. Het is spannend, 
met dat meisje tegen hem aan geplakt. 
Timon krijgt het er warm van.

 Matthias snuift. Als de grond 
opnieuw beweegt, gaat hij ook gauw 
zitten. ‘Zeg, zit je lekker met je 
meisje?’

 Timon fronst zijn wenkbrauwen. ‘Waar bemoei jij je 
mee.’ Hij draait Matthias zijn rug toe.

 Gemeen fluistert Matthias in Timons oor: ‘Denk maar 
niet dat zulke mooie meisjes vallen voor jongens met een 
bochel op hun rug.’

 Auw, die is raak. Gekwetst krimpt Timon in elkaar. 
Zijn rug, zijn schouders... Voorzichtig brengt hij een 
hand naar zijn rug. Het is erger geworden. Niet de jeuk, 
die is eindelijk gestopt, vandaar dat hij er niet meer aan 
had gedacht. Het jeukt niet meer en doet ook geen pijn. 
Toch is het erger geworden. Het is zo hard als bot en 
zo groot als een tennisbal. Als ze nou eens een dokter 
tegenkwamen, kon hij eindelijk vragen wat er mis is met 
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hem. Misschien kan hij er medicijnen voor krijgen of kan 
het van zijn rug worden gesneden.

 Hij fluistert: ‘Is het door mijn shirt heen te zien?’

 Matthias zegt, nog steeds boos: ‘Natuurlijk is het 
zichtbaar. Het steekt wel twintig centimeter 
uit!’

 ‘Je bent gewoon jaloers dat Xandra bij mij 
zit,’ sist hij tegen Matthias.

 Matthias’ reactie kan hij niet verstaan, 
want er klinkt een oorverdovend gerommel. 
De planeet lijkt wel te breken, zo’n lawaai is 
het.

 Xandra kijkt hen blij aan. ‘Het begint,’ 
zegt ze weer als het gedreun even ophoudt. 
‘Ga je mee naar het puntje van de planeet? 
Voor de draai? De heerlijke draai?’ Ze drukt 
haar wang tegen zijn schouder en zegt: ‘Ik 
wil in jouw armen draaien deze keer!’ Ze 
kust hem stevig op zijn mond. Poef – Timon 
is zo rood als de zon op een onbewolkte ochtend op Avar.

 Timon hoort Matthias afkeurend sissen. Het rotjoch. 

 Dan begint de hele menigte te bewegen. Ze kunnen 
niet anders dan meelopen. Honderden lichamen gaan in 
een grote, vrolijke, broeierige optocht naar de punt toe. 
Stelletjes staan elkaar daar te kussen en niemand haalt 
ze uit elkaar. Niemand lijkt het gek te vinden.

 De planeet begint weer te trillen en een oorverdovend 
gerommel overstemt alles en iedereen. ‘Voel je dat?’ 

vraagt Xandra. ‘De planeet begint 
al te kantelen.’ Ze legt uit: ‘Hier 
bij het uiteinde voel je er niet 
zoveel van, maar midden op Luxus 
gaat de draai met een enorme 
vaart. Het komt altijd voor dat 
we mensen verliezen. Daarom 
sturen ze de jongeren hierheen. 
We proberen vooral de jongens 
goed vast te houden. We zijn gek
op jongens.’ Xandra kijkt Timon 
zwoel aan en likt dan over zijn 
bovenlip. Timon ondergaat het. Hij 

Daar sterven ze een 
langzame dood.

‘Hallo, ik sta erbij, hoor!
Hallo-ooo!’
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vindt het eigenlijk wel prima dat ze het doet. Niet vies 
en stiekem wel fijn, maar hij voelt zich er toch ook een 
beetje ongemakkelijk bij.

 ‘Het is best lastig om je stevig vast te houden, dat 
lukt niet iedereen. Daarom hebben we ook zo veel jonge 
mensen op Luxus. Hier zijn geen ouderen, geen opa’s of 
oma’s. Iedereen die je ziet is in de bloei van zijn leven. 
Ouderen verliezen vaak hun grip tijdens de draai en vliegen 
dan de ruimte in.’

 ‘En dan?’ vraagt Timon.

 ‘Daar sterven ze een 
langzame dood,’ zegt Xandra 
schouderophalend. ‘Tenzij ze het 
geluk hebben op een van de andere 
planeten terecht te komen.’

 ‘Maar dat is vreselijk!’

 ‘Zo gaat dat hier nou eenmaal.’ 
Xandra pakt een ijzeren beugel die 
aan de vloer vastgeklonken zit en 
omhelst Timon stevig.

 ‘Waarom moeten jullie zo nodig 
boven op elkaar kruipen?’ vraagt 
Matthias.

 ‘Om niemand kwijt te raken.’ Xandra lacht schalks. 
‘En voor het fijne natuurlijk.’ Opnieuw begint ze Timon te 
strelen, tot ergernis van Matthias. 

 Die roept: ‘Hallo, ik sta erbij, hoor! Hallo-ooo!’

 Het rommelt in de planeet. Het geluid is oorverdovend.

 ‘Dit is het!’ gilt Xandra boven het lawaai uit. ‘De 
draai!’ Ze heeft haar arm door het ijzeren handvat 
gestoken. ‘Daar gaan we!’

 Ook Timon pakt met één hand de beugel beet – en 
Xandra met de andere. Het lijkt wel of de wereld vergaat, 
zo hard klinkt het. Dan voelt Timon dat er iets aan hem 
trekt. Het is niet Xandra, die houdt hem juist tegen. Nee, 
het voelt als... omgekeerde zwaartekracht! De planeet zit 
midden in de draai! Het gaat met een gierende vaart. Als 
in een kermis-attractie. 

Dit was het meisje 
dat zijn prinses 

had kunnen zijn.
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Steeds harder gaat het, en dan gebeurt het. Xandra en 
Timon houden elkaar vast alsof hun leven ervan afhangt – 
wat ook zo is. Maar Matthias heeft niemand en hij houdt 
ook geen beugel vast! Hij schuift onderuit door de kracht 
van de draai. Hij wordt van zijn voeten getild en zo de 
ruimte in geslingerd! 

 Timon ziet het gebeuren. Hij bedenkt zich niet, maar 
laat de beugel los en grijpt in een fractie van een seconde 
naar de hand van Matthias. Nog net weet hij zijn vingers 
om Matthias’ mouw te slaan. 

 ‘Straks bungelen we aan de onderkant,’ zegt Xandra 
zwetend, ‘dan vallen we er alsnog van af. Laat hem los! 
We moeten naar de nieuwe bovenkant!’

 Het maakt weinig uit, want door de kracht van de 
draai, glijdt Matthias’ hand uit zijn grip. Met een rotvaart 
schiet Matthias de ruimte in. Alsof hij wordt afgeschoten 
uit een katapult. Dit wordt het joch zijn dood! 

Timon laat Xandra los en schiet nu zelf ook de ruimte 
in. Dit was het meisje dat zijn prinses had kunnen zijn. 
De reden waarom hij naar Luxus 
werd gestuurd. Maar nu vliegt 
hij weg van de planeet en kan hij 
haar amper nog zien. 

Matthias schrikt. ‘Wat doe jij 
nou? Zo ga jij ook dood!’ 

‘Ik kom je redden.’ Timon 
probeert nonchalant te klinken, 
maar weet zelf ook wel dat het 
vrij hopeloos is.

 ‘Redden? We gaan dood!’

 ‘Hou mij maar vast!’ Timon 
strekt zijn armen uit, drukt ze 
opzij en... hij glijdt vooruit. Als 
een kind dat zwemt. Als een 
veertje dat zweeft.

 ‘Ongelooflijk,’ fluistert 
Matthias tevreden.

 ‘Ja hè?’ Timon lacht hardop. 
‘Ineens lukte het. Ik hoef er niet eens moeite voor te 
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doen.’

 ‘Er zat toch een veertje op je rug?’ zegt Matthias blij. 
‘Misschien ben je wel betoverd door een vogel!’

 Timon knikt tevreden. Ze begrijpen niet precies hoe het 
kan, maar het kan ze niet schelen. Hun leven is gered! 
Timon gaat door het luchtruim als een vis door het water. 

 In de verte, in de ruimte, drijft een bal. De Jet-
transporter! Die is van Luxus gevallen na de draai. Wat 
een geluk!

 ‘De transporter!’ Timon zet koers naar het voertuig, 
het is alsof hij erheen kan zwemmen. 

 Maar als ze erin gaan, blijft de jas van Matthias 
haken. De kap, die altijd zo netjes is blijven zitten, wordt 
bijna van zijn hoofd getrokken. Matthias schrikt zich rot. 
Hij grijpt naar zijn hoofd. Een luid gescheur klinkt. De kap 
is afgescheurd.

 En dan... verandert alles voorgoed.

Het is stil.

Nog langer stil.

Timon schraapt zijn keel. Hij kucht. Er wil maar geen 
geluid uit zijn keel komen. Schor klinkt dan eindelijk: ‘Jij 
bent... een meisje?’

Matthias begint te huilen nu haar geheim bekend is.

De volgende keer in Koningsland (zelf lezen):

Op de nieuwe planeet leert Timon eindelijk wat de jeuk 
op zijn rug betekent. Hij leert wat het is, maar hij weet 
nu ook dat die bult grote gevolgen voor hem heeft. Groot 
genoeg om een oorlog te laten ontstaan.


