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Terwijl Anco en Yuri over het pad reisden dat hen zou brengen naar het fort van hun vijand, de
kwade magiër Alpastron, ging de eerste van de drie zonnen van Yurguther onder. Het eerste
stadium van de schemering. Terwijl Anco zijn guiheen nog eens de sporen gaf, bemerkte hij bij
zichzelf een lichtelijk onwerkelijk gevoel. Alsof met de intredende schemering de werkelijkheid
ook … dunner was geworden.
“Merk je dat”, vroeg hij.
“Wat?”, vroeg zijn metgezel Yuri lijzig, alsof hij er niet helemaal bij was. Hij zat zoveel mogelijk
naar achteren als zijn rijdier het toeliet.
“Ik weet het niet. Het leek even alsof het hier op de rand van instorten stond… alsof alles zou
inklappen… vervagen…”, zei Anco bedachtzaam. Het was niet helemaal wat hij bedoelde, maar
hij kon het niet beter onder woorden brengen.
“Laat dat gebeuren nadat we die Alpa-dinges een lesje hebben geleerd”, zei Yuri weinig onder de
indruk. Zoals altijd had hij weinig op met de precieze namen en betekenissen van dingen. Yuri
was meer een man van de actie, niet van de details. Hij ging wat rechter op zitten: “Zeg, denk je
dat we hierna genoeg status hebben verworven om de binnenste ring van de Hoge Stad te mogen
betreden?”
“Geen idee”, zei Anco, “maar ik vind het zeker waard om het te proberen.” Hij hoefde niet uit te
leggen wat hij bedoelde. Natuurlijk waren ze beide op de hoogte van de risico’s; in een
confrontatie met iemand als Alpastron zouden ze makkelijk kunnen worden vernietigd. En dat
zou na alle tijd en moeite die het had gekost om zich hier in Yurguther op te werken op zijn
zachtst gezegd erg jammer zijn. Aan de andere kant: als ze tot de binnenste ring zouden kunnen
binnendringen, hadden ze kans op het verkrijgen van de macht in een khanaat!
Ze reden weer enige tijd zonder iets te zeggen. Het zou Anco niets verbazen als Yuri met zijn
gedachten letterlijk ergens anders zat; hij had nooit veel geduld gehad voor de wat saaiere
ogenblikken in de sim en kneep er dan gewoon even tussen uit. Misschien speelde hij parallel een
ander spel? Misschien was hij wel huiswerk aan het maken, wat kon je ervan zeggen? Anco wist
dat hij zelf nooit op zo’n manier een sim zou kunnen spelen; hij hechtte er juist veel belang aan
alles mee te maken en zo veel mogelijk in deze virtuele werkelijkheid op te gaan.
Het was al nadat de tweede zon was ondergegaan dat het hoogste punt van een pas tussen twee
rotsheuvels werd bereikt en het achterliggende dal zich voor hun ogen uitspreidde. Op nog geen
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driehonderd meter zag Anco het kasteel van hun vijand liggen. Het viel hem een beetje tegen: het
was niet meer dan een groot uitgevallen hoeve, opgebouwd uit ruwe rotsblokken en strooien
daken, gelegen op een heuvel temidden van de barre woestenij. Het leek zelfs nauwelijks
beveiligd. Maar aan de andere kant, dat hoefde natuurlijk ook niet; de magische bezweringen van
Alpastron waren beroemd in alle khanaten.
“Yuri”, zei Anco. Hij moest de naam nog drie keer herhalen voor zijn metgezel op schrok.
“Ja, ik was even weg”, verontschuldigde hij zich en toen hij het kasteel in het dal zal liggen,
wreef hij in zijn handen, “Ah, eindelijk wat actie.”
Anco keek toe hoe zijn metgezel afsteeg van zijn guiheen, het dinosaurus-achtige beest dat in
deze wereld voor paard moest doorgaan. Hij zag er ronduit imponerend uit, in zijn stoere leren
en deels bepantserde oorlogs-uitdossing. Je hoefde maar zijn woeste bebaarde gezicht, half
verscholen onder die wilde ravenzwarte haardos te zien om te weten dat dit een tegenstander was
die je niet wilde treffen. Maar natuurlijk was hij ook Gort van Worl, de machtige krijger, wijd
van naam en faam.
Nou ja, eigenlijk was het niet meer dan het avatar dat hij aangenomen had. Yuri had al bij hun
eerste avonturen in Yurguther gevraagd had hem gewoon bij zijn eigen naam te noemen, en niet
als Gort. Hij noemde hem toch immers ook geen Selinor? Anco glimlachte toen hij dacht aan de
verhitte discussies die dit had opgeleverd, want hij had het tegendeel gevonden, nog steeds
trouwens. Anco wilde er alles aan wilde doen om het spel levensechter te maken, maar Yuri had
hem ondanks alles nog nooit bij zijn avatar-naam genoemd…
Selinor van Feluda. Anco wist nog dat hij dit personage als avatar had aangenomen omdat hij
juist diens bijzondere eigenschappen had gewaardeerd: niet zozeer de geblokte onverschrokken
krijger, maar meer een intelligente, listige denker; iemand die overal een uitweg vindt. Of
misschien had alleen diens uiterlijk Anco wel aangesproken, bedacht hij grijnzend. Een slanke
man met het keurige getrimde baardje en een smaakvolle roodblauwe tuniek. Veel smaakvoller
dan zo’n holenbeer als Gort, toch?
Yuri trok het zwaard uit de schede aan zijn heup.
“Laten we gaan!”
Opgewonden en vol verwachting steeg ook Anco af.
Het laatste stuk naar het kasteel liepen ze. Ze waren al een paar honderd meter verwijderd van de
plaats waar ze hun tuiheen en bepakking in de beschutting van wat rotsen hadden achtergelaten,
en nog geen vijftig meter van de poort van het kasteel, toen plots een luide stem over de vlakte
schalde:
“Selinor van Feluda en Gort van Worl, jullie hadden hier niet moeten komen. De schemering
treedt in; in deze wereld, maar nu ook voor jullie. Ontmoet jullie lotsbestemming!”
Het leed geen twijfel dat het Alpastron zelf was die tot hen gesproken had. Maar welke verrassing
hij voor ook hun in petto had, het bleef nog ongewis, want de grote poort bleef hermetisch
gesloten. Er was sowieso geen enkele beweging in het kasteel merkbaar, bedacht Anco zich
opeens: het had wel geheel uitgestorven kunnen zijn.
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Juist op dat moment ging de derde en laatste zon onder, veel sneller dan thuis in de echte wereld,
en werd Yurguther opeens geheel gehuld in de avond die vooruit gaat aan de nacht. Maar het
was niet dat, wat Anco verontrustte; dat was opnieuw een sterk gevoel van onwerkelijkheid. Het
was de sensatie die hij eerder had gevoeld, maar nu was het sterker. Alsof de wereld van
Yurguther weer wat … doorzichtiger werd. En tegelijk ervoer Anco een schok die hij niet eerder
had meegemaakt, alsof alles en iedereen dat zich in Yurguther bevond, opeens werd doordrongen
van een vreselijk … verlies. Alsof er iets werd … verbroken.
“Anco”, klonk de stem van Yuri. Er was iets in zijn stem wat Anco alarmeerde. Hij, die de grote
krijger uit de legendarische stad Worl speelde, was zenuwachtig.
“Ja”, zei Anco terwijl hij de muren van het fort naspeurde op de onraad die hij voorvoelde.
“Ik … kan niet meer uitpluggen”, zei Yuri, “het is alsof,... de verbinding verbroken is…”
Wat een bullshit, was de eerste gedachte bij Anco, om meteen daarna plaats te maken voor een
restje twijfel. Want er was onmiskenbaar zojuist iets heel vreemds gebeurd. Maar het moest onzin
zijn! Al was het maar omdat de gevolgen anders gewoonweg onoverzienbaar zouden zijn. Want
als het waar was dat Yuri niet meer kon uitpluggen, als het systeem echt gecrahst was, dan
zouden ze niet meer kunnen terugkeren naar de echte wereld!
Anco wilde juist zelf uitproberen of hij nog wel kon uitpluggen, toen plotsklaps de poort werd
opengesmeten en er een groot beest naar buiten sprong. Het was een met paarsgroene schubben
overdekte draak, met zes poten, drie woeste koppen en een stel leerachtige vleugels. Precies iets
voor Alpastron, dacht Anco verbeten, terwijl hij zijn beide kromzwaarden achter zijn rug lostrok
en met een rauwe strijdkreet naar voren sprong. Draken en magiërs, de oude fantasy-hits.
De draak spuwde vuur, natuurlijk, en Anco moest een zijwaartse rol over de rotsbodem maken
om niet meteen gebraden te worden. Terwijl hij opstond en met een zwaard één van de poten van
de draak goeddeels wist af te hakken, zag hij tot zijn verbazing dat Yuri nog steeds op dezelfde
plaats stond. De machtige gestalte van Gort had het hoofd in zijn handen en wankelde versuft,
alsof hij in totale verwarring was en niet eens meer wist waar hij was. Dat was geen goed
moment, wist Anco: hij zou nooit in zijn eentje deze draak, laat staan Alpastron zelf, kunnen
verslaan.
“Yuri”, brulde Anco, “ten strijde!” Maar er was geen enkele reactie. Hetzelfde moment werd
Anco hard tegen zijn hoofd geraakt door een vleugel van de draak. Hij werd enkele meters naar
achteren geworpen en toen hij weer opkrabbelde moest hij opnieuw een snelle rol over de grond
maken om een tweede vuurstoot uit één van de muilen van de draak te ontwijken.
Verbeten krabbelde Anco weer op en sprong meteen toe. Deze keer wist hij met een zwaard één
van de vleugels te raken en met het andere de flank van het beest open te halen. Er verspreidde
zich een hoge kreet van pijn door het dal. Deze ging over in een woedend gegrom van de nu tot
het uiterste getergde draak, die zonder te dralen meteen opnieuw in de aanval ging.
Anco keek wanhopig om zich heen en wist dat hij, alleen in de open vlakte, niet meer kon
ontsnappen. Hij zou worden opgepakt en vermalen door één van de machtige kaken van de
draak, of alsnog geroosterd worden. Maar juist op dit hachelijke moment dook Yuri op achter het
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beest en hakte met één machtige haal zijn puntige staart af. De draak jankte als nooit te voren en
draaide zich om naar zijn nieuwe belager.
“Selinor, sla toe!”, brulde Yuri naar hem toe, maar dat hoefde Anco niet te worden gezegd. Hij
sprong toe op het beest dat zo dom was geweest zijn rug naar hem toe te keren en hakte met een
zwaard één van de achterste poten af.
De gepijnigde draak wist nu niet meer hoe hij het had en keerde zich gepijnigd weer om richting
Anco. Maar als afgesproken sloeg op dit moment Yuri weer toe. Het hooggeheven zwaard
maakte een ruime zwaai en met één haal werd één van de koppen van de draak afgehakt.
Donkergroen bloed spoot uit de gapende wond. De draak zakte ineen op de vier poten die het
nog over had en jankte klaaglijk.
Yuri maakte van de gelegenheid gebruik om op de rug van het nu zeer verzwakte beest te
springen. Hij nam het zwaard voor zich in beide handen, met de kling omlaag, klaar om de
genadestoot toe te dienen. Een woeste grijns die Anco niet van zijn vriend Yuri kende, vormde
zich op zijn gezicht.
Op dat moment zag Anco de magiër pas, een grote grijze man gehuld in een ruimvallend
donkerblauw gewaard, die uit het niets op de muur boven de poort was verschenen. Een
blauwige vuurbal vormde zich in zijn vooruitgestoken handen.
“Yuri”, riep Anco naar zijn metgezel, die met zijn rug naar Alpastron toestond. Yuri liet zijn
geheven zwaard enigszins zakken en keek hem niet-begrijpend aan. Een moment later werd hij
doorboord door de bal van blauw vuur die Alpastron had afgeschoten. Met afschuw zag Anco
hoe het bloed en weefsel van zijn metgezel in het rond sproeide en hoe het blauwe vuur hem van
binnen verteerde. Terwijl hij zag hoe het zwaard uit diens handen viel en hij slap als een
lappenpop inzakte, vormde zich een verschrikkelijk idee in Anco’s hoofd: Het was toch Gort die
hier stierf, de virtuele persona die Yuri had aangenomen, en toch niet Yuri zelf? Natuurlijk
niet…! Maar hoe zeker was dat, nu Yuri had gezegd dat hij niet meer had kunnen uitpluggen?
Anco schudde de twijfels van zich af: er wachtten hem nijpender kwesties. Hij sprong naar voren
en in één razendsnelle beweging trok hij één van zijn zoristerren en wierp hem met een venijnige
zwiep richting de magiër. Alpastron wist het vlijmscherpe ding net te ontwijken en bulderde:
“Selinor, hier heb ik lang op gewacht!” Hij liet een nieuwe bol blauwvuur los. Anco wierp zich
opzij, maar wist in zijn val een tweede ster te werpen. Terwijl hij op de grond smakte en de
vuurbol vlak over zijn hoofd scheerde en hem licht verschroeide, zag hij hoe de magiër deze keer
geen verweer had. De zorister boorde zich midden in diens hoge voorhoofd. Een woedende brul
weerklonk, en toen viel de grote Alpastron van de muur. Met een misselijkmakende smak raakte
zijn dode lichaam de grond.
“Goddank”, hijgde Anco en hij stond moeizaam op. Dit had een spel moeten zijn, een spannend
gevecht in een virtuele schijnwerkelijkheid, maar op de één of andere manier had het heel anders
aangevoeld deze keer. Als een strijd op leven en dood…
Anco wankelde moeizaam richting de gevelde draak. Eén van de koppen richtte zich een klein
stukje op en het beest siste nijdig maar zwakjes. Anco stapte op hem toe en dreef zijn beide
kromzwaarden in de flank van het beest, waar hij het hart vermoedde. Met een laatste
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stuiptrekking overleed het monster. Anco liet de zwaarden in het groene lijf van het beest zitten,
gebruikte ze als opstapte en sprong op diens rug. Hij knielde bij Yuri neer. Opnieuw nam de
twijfel bezit van hem: wat als Yuri echt niet meer had kunnen uitpluggen. Wat dan? Was dan nu
alleen zijn lijf over in de echte wereld? Maar een geestloos lijf, dat was toch de definitie van…
dood?
Anco boog dichterbij en merkte dat Yuri heel licht ademhaalde. Hij was opgelucht dat hij nog
niet dood was, maar wist tegelijkertijd dat het niet lang meer kon duren, daarvoor waren de
verwondingen te zwaar. Yuri opende zwakjes hij zijn ogen.
“Yuri, volgende keer beter”, fluisterde Anco, “we beginnen gewoon opnieuw in deze sim.”
Maar in de ogen van zijn kompaan zag hij een pijn die veel groter was dan die zou kunnen zijn
veroorzaakt door het verlies van een virtueel spelletje.
“Er… is geen volgende keer…”, fluisterde Yuri, de stervende krijger Gort zwakjes en met zijn
woorden kwam er bloed mee uit zijn mond, “…ik ben bij het einde van het pad…”
“Praat niet zo, Yuri”, zei Anco die zich opeens heel ongemakkelijk begon te voelen.
“Gort, mijn naam is Gort… “, hijgde hij met zijn laatste krachten. Verbijsterd keek Anco op naar
de hemel. Dit leek op een heuse sterfscène, verdomme! En wat was dat voor een zieke grap dat
Yuri, die altijd wars was van al dat gedoe, zichzelf nu opeens perse Gort wilde laten noemen.
Wat was hier in de naam van alle goden aan de hand?
“Beloof me iets…”, reutelde de stervende krijger. Met zijn woorden kwam bloed mee. Zijn stem
klonk nu heel zwak en Anco boog zijn hoofd naar hem toe. En wat hij toen zei, de laatste
woorden die hij ooit zou uitspreken, verbijsterde Anco; “Begraaf me in mijn eigen stad,
Worl…Dat is mijn laatste wens…” Meteen hierna verslapte zijn lichaam.
Dit is te bizar, dacht Anco, met het lijk van zijn medestrijder in zijn armen. Opeens wilde hij nog
maar één ding: weg van hier, terug naar de echte wereld, naar huis, waar alles tenminste nog
vertrouwd en veilig en begrijpelijk was. Hij probeerde zich uit te pluggen en merkte tot zijn
verbijstering dat niets gebeurde, helemaal niets. Yuri had gelijk gehad, hij zat vast, vast in een
virtuele wereld… Opeens leek het alsof alle krachten op hem wegvloeiden. Toen richtte hij zich
op en schreeuwde, schreeuwde zo hard hij kan. Zijn wanhoopkreet droeg ver in het dal.
Die avond zat Anco, met een hoofd vol rondtollende gedachten, langzaam te eten in de grote
zaal van het kasteel van de vermoorde Alpastron. Ook van binnen was het onderkomen van de
vermaarde magiër hem tegen gevallen; het was lang niet zo groot als hij had verwacht en ook nog
eens slecht onderhouden, als niet ronduit vies. En dan was er ook nog het … nare sfeertje dat er
hing, alsof Alpastron’s geest nog rondwaarde.
Anco zat alleen aan de grote ruwhouten tafel, terwijl achter hem een haardvuur brandde in een
grote schouw. Het voedsel -er was gebraden vlees, brood en fruit- was geserveerd door enkele van
de voormalige bedienden, die tot Anco’s verbazing, hem als hun nieuwe meester beschouwden.
Hij had het maar zo gelaten, maar waar hij dit in een andere situatie misschien een goede grap
had gevonden, had het hem nu geen enkel plezier gegeven. Het interesseerde hem eigenlijk
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allemaal nauwelijks, want zijn hoofd zat vol met vragen die om aandacht schreeuwden. Maar de
belangrijkste was toch wel: Was Yuri echt … doodgegaan?
Natuurlijk was dat absurd. Hoe levensecht de nieuwe virtuele fantasy-spellen mochten zijn,
mensen die zich inplugden konden natuurlijk nooit echt worden geschaad. Het was allemaal
maar onecht. Yuri, de echte Yuri, uit Hoogburg, Nederland, moest nu gewoon levend en wel
thuis zijn, misschien wel op de bank achter de tv en waarschijnlijk behoorlijk pissig omdat het
Yurguther-spel verbruid was. Maar kon dat wel als Yuri zich niet had kunnen uitpluggen? Want
waarschijnlijk had hij dat inderdaad niet gekund, hij had zelf immers ook ervaren. Alsof
simpelweg de verbinding verbroken was, nee sterker nog: alsof die nooit bestaan had. Nog steeds
kon Anco het niet echt geloven, maar thuis leek opeens heel ver weg…
Hij kon zelfs onmogelijk zeggen wat de toestand was van zijn lichaam, dat hij in de sim-cocon op
zijn slaapkamer had neergevleid voor hij de neurale verbinding had aangesloten. Wat zou er
gebeuren als het probleem van blijvende aard zou zijn? Als zijn geest zich nooit meer kon
herenigen met zijn lijf? Hij wist het niet en hij wilde er niet aan denken. Want ergens voorvoelde
hij dat dit meer was dan een systeemcrash van tijdelijke aard.
Terwijl Anco langzaam en zonder veel smaak aan een kippenbout knaagde, bedacht hij dat deze
wereld, Yurguther, voor hem opeens de enige realiteit was geworden. De dunne scheidslijn
tussen echt en onecht was opeens vervaagd. Het stemde hem erg treurig, want dit was een
onbarmhartige wereld, waar de gevaren om de hoek lagen en waar -niet onbelangrijk- zijn vriend
Yuri misschien wel was gestorven.
Alhoewel, eigenlijk was het toch Gort die gestorven was? Had hij hem tenslotte niet Selinor
genoemd, en had hij niet in zijn laatste momenten gevraagd of hij kon worden begraven in zijn
thuisstad? Anco kreunde. Vragen, teveel vragen…
“Wijn”, riep hij naar één van de bedienden, “meer wijn.”
Anco had gehoopt dat de volgende ochtend zijn hoofd iets frisser zou zijn, maar daar bleek geen
sprake van te zijn. Hij had slecht geslapen in het naargeestige kasteel van de magiër en had
opkomst van de drie zonnen en de terugkeer van het licht verwelkomd.
Nog steeds maalden de gedachten door zijn hoofd en nog steeds bleven even zovele vragen
onbeantwoord. Maar één ding wist Anco zeker, heel zeker. Als hij dan toch gedoemd was in deze
wereld te verblijven, dan moest hij maar op pad gaan. Weg uit dit vreselijke, sinistere kasteel en
op zoek naar antwoorden. En daarom had hij de bedienden gevraagd voor hem een kar te
bespannen met de twee tuiheens. Zijn bezittingen, en die van Yuri, waren in de kar geladen. Net
als de kist met hierin het gebalsemde en in doeken gewikkelde lijk van Gort. Want Anco had nog
een belofte die hij moest nakomen…
Voor de poort sprak hij de bedienden voor een eerste en laatste maal toe. Zijn boodschap was
eenvoudig: ze mochten het kasteel houden, of weggaan, wat hun maar beliefde. Als ze er maar
van doordrongen waren dat hun meester dood was en dat ze vanaf nu vrij waren.
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“… en voor mij is het tijd om door te gaan en jullie te verlaten. Maar moge het jullie allen goed
gaan en mogen jullie allen je vrijheid wel bekomen!”, besloot Anco zijn verhaal. Het was nogal
pompeus vond hij, maar op de een of andere manier paste het bij de situatie. Onder enkele
voorzichtig gemompelde groeten van de bedienden, die blijkbaar nog niet geheel doordrongen
waren van zijn boodschap, stapte hij op de wagen en liet de teugels vieren. De tuiheens zetten
zich in beweging en hij zou al zijn weggereden, als niet één van de bedienden, een jongen, snel op
hem was toegelopen.
“Ik wil met u mee, sai”, zei hij zacht.
Anco hield de teugels in en keek hem verbaasd aan.
“Waarom wil je dat, jongen? Mijn reis is vast gevaarlijk en mijn eindbestemming nog onzeker…”
De jongen haalde verlegen zijn schouders op, “Ik heb hier niets meer en ik wil hier weg…”
Anco streek met een hand over zijn gezicht. Wat moest hij hier dan weer mee? “Hoe heet je?”,
vroeg hij tenslotte.
“Kenji”, zei hij.
“Stap dan maar op, Kenji”, zei Anco.
Dat liet de jongen zich geen twee keer zeggen. Hij sprong op de wagen naast Anco en keek niet
meer dan vluchtig om naar de voormalige bedienden die achterbleven. Toen zette de wagen zich
definitief in beweging en rolde het kasteel uit. Anco spoorde de tuiheens aan en voelde zich
opgelucht dat ze op pad waren, voorlopig op weg naar Worl. Maar wie wist wat er onderweg
allemaal zou gebeuren? Anco wist in ieder geval zeker dat hij antwoorden nodig had,
antwoorden die moesten duidelijk maken hoe hij in hemelsnaam in deze absurde situatie was
beland.
En met dat voornemen zette hij koers richting het noorden.
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