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De vorige keer in Koningsland (zelf lezen):

Timon heeft vleugels gekregen en hij logeert bij de 
kolonel. Hij weet nu dat hij voorbestemd is om koning te 
worden. Tot zijn verdriet weet hij ook dat zijn oom hem 
heeft willen vermoorden. Zodat zijn oudere broer Zefi 
koning kan worden. Zijn vriendin Mayte is gearresteerd. 
Hij weet niet waar ze is, maar daar heeft hij nog niet veel 
aan gedacht. We gaan beginnen.

SUPERDUPER II
(Superbia – trots, ijdelheid)

Het is vreemd om te beseffen dat je 
kunt vliegen. Vliegen! 

 Uit zijn rug zijn echte vleugels 
gegroeid. Kleintjes zijn het nog, die 
passen bij een jongen van zestien – 
wat hij nu is. Hij zal veel moeten 
trainen, want zijn spieren hebben nog 
niet zoveel kracht. 

Maar het belangrijkste, en ook meteen het 
moeilijkste, is om er zelf in te geloven. Om te 
kunnen vliegen, heb je zelfvertrouwen nodig. Vertrouwen, 
dat is het geheim tot vliegen. 

 Het liefste zou hij een zweefvlucht maken, maar 
gewoon in de lucht blijven bleek al een hele klus te zijn. 
Hij moest dagenlang oefenen. Op een dag wist hij al wat 
hoger te komen en kon hij een paar minuten op één plek 
in de lucht blijven hangen. Het kostte al zijn kracht. Hij 

Planeet Superduper



Koningsland

2

kwam hijgend en zwetend weer naar beneden. Maar toch, 
het lukte.

 Een andere dag heeft hij zelfs een klein stukje 
gevlogen. Het duurde maar een minuut of drie, maar het 
was waanzinnig. Timon steeg boven de bomen uit en keek 
van een behoorlijke hoogte omlaag. Opstijgen kost de 
meeste kracht, heeft hij gemerkt. Daarna heb je kracht 

nodig om je vleugels gespreid te 
houden.

 Nu het niet meer eng is, krijgt 
Timon plezier in zijn bult... pardon, 
zijn vleugels. Niet omdat hij nu 
koning mag worden – aan dat idee 
moet hij nog even wennen. Maar om 
wat hij ermee kan: vliegen. 

De kolonel klopt op zijn deur. ‘We 
gaan iets leuks doen,’ zegt hij. ‘We 
gaan naar de Arena.’

 In de Arena worden toneelstukken 
gespeeld en er wordt gevochten 

tussen mensen en dieren. Soms mogen gevangenen 
proberen zich vrij te vechten. Het is een feest voor de 
Superdupers. Ze mogen er gillen van afschuw en lachen 
als holbewoners. Hier mogen ze zich laten gaan. Heerlijk. 
Het stadion zit dan ook propvol.

Timon zit naast de kolonel. Hij maakt zich geen zorgen 
meer over de bult, maar toch heeft hij die goed verstopt 
onder zijn kleding.

 Het gaat beginnen. Een sirene klinkt. 
De massa begint te joelen. Langzaam 
gaat er een grote schuifdeur open en dan 
komen de vechters binnen. Ze zien eruit 
als heuse soldaten. Vooraan loopt een 
man in een roestig harnas. Hij schreeuwt 
als een leeuw en houdt een knuppel vast 
waar spijkers uit steken. Als je daar een 

De woeste
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klap van krijgt, ben je er meteen geweest.

 Achter hem loopt zijn... ja, wat is het? Een 
tegenstander? De tegenstander kan nauwelijks lopen in 
zijn stalen harnas, dat te groot en te zwaar voor hem is. 
Ha, de mensen lachen nu al. Is dit misschien de clown? 
Timon kijkt de kolonel aan, die verrukt knikt. ‘Dit wordt 
leuk!’

 De woeste soldaat brult tegen het kleintje. Die wil 
wegrennen, maar door het grote harnas lukt dat niet. Het 
is echt zielig, maar toch begrijpt Timon ook dat iedereen 
moet lachen. Het is namelijk óók een grappig gezicht. De 
brute vechter zwaait met zijn stekelige knuppel. De clown 
schuifelt achteruit. Hij struikelt. Zijn helm valt af. 

 Timon weet niet wat hij ziet.

 ‘Een meisje!’ juichen de Superdupers.

 ‘Mayte!’ gilt Timon.

 ‘Sst,’ doet de kolonel.

 ‘Maar dat is Mayte!’

 De kolonel klopt hem op zijn been. ‘Ze is niet jouw 
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vriendin. Ze heeft geen koningsbloed. Ze is een armoedig 
wezen dat armoedig gekleed ging. Het is beter zo.’

 Timon voelt zijn hart in zijn keel kloppen.

 Mayte begint te huilen en de mensen lachen. Ze 
plassen bijna in hun broek van het 
lachen. Vandaag mag het: plezier, 
afschuw, vrees en verlangen. 
Vandaag is de dag dat er eindelijk 
iets gebeurt!

 ‘Maar het is Mayte!’ herhaalt 
Timon. Ze maakt geen schijn van 
kans. ‘Nee!’ roept hij dan, zo hard 
hij kan. 

 Het stadion valt stil. De reden 
dat iedereen stilvalt is deze: 
Timon hangt in de lucht. Zeker 
tien meter hoog, boven in de 
Arena.

 Hij ziet hoe ze allemaal met open 
mond naar hem staren.

 De vechter laat zijn knuppel vallen – op zijn teen, 
maar alleen Timon lacht erom.

 Mayte houdt haar handen voor haar mond – en houdt 
ze daarna tegen haar hart. 

 En Timon voelt zich trots. Na al die jaren reizen, na 
zo veel tegenslag, was hij bijna 
vergeten hoe het voelt om trots te 
zijn.

 Hij spreekt: ‘Mensen, ik ben niet 
dood. Ik leef, ik leef! En ik ga nu 
deze kleine vechter redden, want 
zij is mijn vriendin.’

 En zoef, hij duikt omlaag. De 
lucht suist langs zijn oren en 
brengt het geschreeuw uit de Arena 
mee.

 Het is gejuich, dat weet hij zeker. 
Het geluid vult zijn tienerhart met 
geluk. De mensen houden van hem. 

‘Dood hem. Dóód hem!’

‘Hallo, ik sta erbij, hoor!
Hallo-ooo!’
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Wat een verrukkelijk gevoel na de aanval van de Shaytan, 
en het machteloze gevoel dat hij tijdens zijn reis had. Kijk 
hem vliegen, kijk eens wat hij kan.

 Even maakt hij een stop in de lucht. Hij zet zijn 
armen in zijn zij en glimlacht. Als de mensen hem willen 
toejuichen, is dit een mooi moment. Een goed fotomoment 
is het ook. Zo’n sterke jongen hoog in de lucht...

 Hij kijkt omlaag naar de menigte. Maar er klopt iets 
niet. Hij hangt nog steeds in de lucht, vijf meter boven de 
toeschouwers van de Arena. Maar er 
is geen gejuich, geen applaus, het is 
doodstil. 

Hij kijkt nog eens goed naar beneden 
en dan ziet hij het: de eerste twee 
rijen toeschouwers bestaan uit... 
shaytan! Van schrik duikelt Timon 
twee meter omlaag. Hoe komen die 
nou hier?! Hij is verraden!

 Mayte staat als bevroren in de 
Arena. De poort gaat open en naar 
binnen komen tientallen, honderden... 
welnee, het zijn er duizenden. Een 
massa robots is gekomen om hem te 
pakken. De androïdes van zijn oom!

 Door de luidspreker klinkt een stem: ‘Dood hem. Dóód 
hem!’ Geschrokken kijkt Timon omlaag. Die stem, dat is 
zijn oom. Zijn oom Hector. En dan ziet hij het.

 Zijn oom Hector zit in de Arena.

 En.

 Naast hem.

 Staat.

 Timons broer.

 Zefi.

Zefi. Hij grijpt niet in. Zijn bloedeigen broer. Die hem zou 
kunnen helpen. Maar Zefi is niet van plan om Timon te 
helpen. Sterker nog, hij pakt een speer en gooit die in de 
richting van zijn kleine broertje.

Hij moet weg, vlug.
Maar waarheen??
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 Timon kan de speer ontwijken, maar zijn hart breekt. 
De tranen staan in zijn ogen. Maar zijn vleugels doen het 
nog. Zijn hersens ook. Hij richt zijn blik op Mayte en suist 
omlaag.

 De speren en lichtkogels vliegen om zijn oren, maar 
Timon bewaart zijn focus. Mayte. Hij grijpt haar bij haar 
middel en trekt haar omhoog.

Hij moet weg, vlug. 
Maar waarheen? 
Hij moet naar een 
andere planeet, daar 
moet hij naartoe. 
En niet terug naar 
Acedia, waar een 
robotleger op hem 
wacht. Op Luxus 
kan hij ook weinig 
hulp verwachten. De 
vólgende planeet, 
hij moet door! Maar 
hoe?

 Timon voelt dat 
het vliegen te 
zwaar wordt. De 
vleugels kunnen hem 
de Arena niet uit 
dragen, niet samen 
met Mayte in zijn 
armen.

 Gelukkig zijn ze wel hoog genoeg om niet geraakt te 
worden door de speren en de lichtkogels. Die rottige 
Shaytan. Zij zijn het ergste van alle monsters. Ze slijpen 
hun klauwen zoals een slager zijn messen slijpt. Hun 
ogen zijn groen van nijd. De stekels op hun koppen staan 
rechtop. Timon hoeft er alleen maar bovenop te vallen om 
dood te zijn... 

 ‘Mayte,’ hijgt hij. ‘Ik kan niet... Ik hou het niet!’

 ‘Timon!’

 Zijn vleugels knakken: ze buigen de verkeerde kant 
op, zoals een paraplu omknakt als de wind te hard waait. 

Tot op heden is er 
weinig goeds
uit al die verrassingen 
gekomen.
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Het doet vreselijk veel pijn. Hij stort omlaag als een 
aangeschoten duif. Ze zijn al bijna binnen bereik van de 
speren en kogels. Dan roept Mayte: ‘Timon, een schip!’

 Waar dan? Timon ziet alleen maar Shaytan en 
agressieve robots.

 ‘Een vliegend schip!’ roept Mayte weer – en dan vallen 
ze op het dek van een klein, vliegend vaartuig.

 Het ziet eruit als een zeilscheepje, met de kolonel aan 
het roer. Hij roept: ‘Alle hens aan dek! U bent veilig, 
prins, nu echt!’

 De kolonel stuurt schuin naar rechts tot de zeilen 
volop wind vangen. Woesj, daar zeilt het schip door de 
lucht. Op een massa wolken af. ‘Ik breng jullie eerst naar 
Invidia, de volgende planeet,’ verklaart hij. ‘Daar wacht 
jullie een verrassing. Het is een eer om dit voor jullie te 
mogen doen.’

Hij neemt zijn helm af en buigt diep. 

Een verrassing... Timon en Mayte kijken elkaar aan. 
Tot op heden is er weinig goeds uit al die verrassingen 
gekomen.

De volgende keer in Koningsland (zelf lezen):

Timon krijgt het grootste geschenk uit zijn leven. Zijn liefste 
hartewens komt uit. Maar dan gebeurt de ergste nachtmerrie uit 
zijn leven. Zijn grootste angst wordt waar. Het verdriet is bijna 
niet te dragen, en toch zal hij moeten zorgen voor een oplossing.


