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   De stad    
Christian Deterink 

 

 

De ongenadige zon scheen fel en verzengend neer op de stad. Tenminste, op wat er nog van de 

stad over was. Ruïnes van gebouwen staken op tussen de geblakerde bodem als enkele rottende 

tanden in een rampzalig gebit. De rook die overal tussen de resten opsteeg deed vermoeden dat 

het nog niet lang geleden was dat de stad was bedolven onder meer bommen dan het aankon. Het 

stonk in de straten, een geur van rotting, brandend vlees, rook en verval.  

De twee wezens die zich moeizaam door de met rotzooi bezaaide straten bewogen trokken hier 

zich niets van aan. Misschien konden ze het niet eens, aangezien ze wel eens geen reukorgaan 

konden hebben. Ze zagen er immers slechts vaag menselijk uit. Alleen de twee benen, de armen 

en het enkele hoofd van beide maakte een vergelijking enigzins mogelijk. 

Het grootste wezen heette Kisher en zag eruit alsof het geheel uit chroom was gegoten. Het vier 

meter lange lichaam had een licht glanzende gloed en bevatte veel scherpe punten. De 

glimmende kop bevatte drie ogen. Kisher had zes armen, aan beide zijdes drie, waarmee een 

viertal wapens werden vastgehouden. Al met al zag hij eruit als een zeer moderne ruimtesoldaat 

waarbij het panter en uniform waren ontworpen door een barokke kunstenaar. 

Het tweede wezen, met de naam Rhidax, was een stuk kleiner en had bijzonder gedrongen 

beentjes. Dit feit, gecombineerd met de twee lange armen, de bijna dierlijke kop en de massieve 

romp, deden hem denken aan een aap. Een van de twee armen hield een kort maar groot kaliber 

geweer vast. 

[[Pown gelokaliseerd. Coördinaten volgen]] datastuurde Kisher. 

Rhidax gromde vergenoegd bij het verwerken van de informatie, ze hadden al bijna een uur 

gezocht naar hun vijand. Rhidax sprong atletisch op de resten van een autobus en zocht de 

omgeving af. Tevergeefs, geen spoor... [[Doelwit niet gevonden]][[Pown niet op 

coördinaten]][[Lokatie incorrect]] datastuurde hij terug.  

Dat had niet gehoeven. Nog voor Kisher het bericht verwerkt had dook Pown achter hem op en 

hakte het een van zijn armen af. Kisher draaide zich vliegensvlug om maar in zijn draai werd zijn 

romp doorspietst. Noodsignalen ratelden in snel tempo langs Kisher's derde oog maar dit 

weerhield hem er niet van een schot af te vuren met een van de geweren. Pown werd naar 

achteren geblazen en het lange tentakel verdween uit Kisher's romp. 

Kisher schatte Pown's schade in. Teleurgesteld zag hij dat er slechts twee van de twaalf tentakels 

van het vormeloze en doorschijnende lichaam waren geblazen. Dat was lang niet genoeg. 

Kisher wilde juist in actie komen toen Rhidax van twintig meter afstand op Pown sprong. Hij 

wist twee schoten af te vuren voor Pown's tentakels de kop van Rhidax beetgrepen. 
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[[Verzoek om assistentie]][[Help]][[Alarmfase 1]] 

Kisher registreerde het noodsignaal maar besloot te wachten. Misschien dat Rhidax Pown verder 

kon verzwakken. Dat gaf hem de tijd om de beschadigde verbindingen in zijn lichaam te 

herstellen.  

[[Alarmfase 1]][[Help]][[Verzoek om assistentie]] datastuurde Rhidax opnieuw. De 

tentakels groeven steeds dieper in zijn nek maar toch slaagde hij erin nog twee schoten af te 

vuren. Eentje ervan raakte het gelei-achtige wezen vol. Pown sidderde maar gaf niet toe. De 

tentakels drongen steeds dieper in Rhidax' nek. Rhidax worstelde hevig, maar het was te laat. 

Met een zuigend geluid werd zijn kop afgerukt. 

[[Verzoek om as...]][[Ala8*^%,%$%...]][[...]] klonk een laatste signaal.  

Kisher wist dat het moment daar was, Pown was uit zijn evenwicht. Hij sprong toe op zijn vijand 

en stootte de lange punten onder vier van zijn ellebogen in Pown's lichaam. Met zijn vijfde arm 

rukte hij twee tentakels van Pown's lijf. 

Pown bewoog hevig onder Kisher maar slaagde er niet in vrij te komen. Drie tentakels sloegen 

rond Kisher's benen maar het was te laat. Kisher wrong de vier punten met sadistisch genoegen 

nog dieper in Pown's ingewanden. Hier was het wezen niet tegen bestand. De tentakels 

verslapten en na een laatste wanhopige spasme gleed ook het lichaam weg op de grond.  

Kisher boog zich over Pown's lichaam heen. Alle fysiologische analyses die langs zijn derde oog 

gleden gaven aan dat het wezen dood was. Kisher bewoog een hand naar zijn borst. Een soort 

slang kwam tevoorschijn die zich naar Pown's lichaam toe bewoog. Het leek vagelijk op een slurf. 

De slurf/slang drong door in Pown's lichaam en lichtte vervolgens op. Kisher zag vergenoegd dat 

zijn extractor bijzonder veel kracht uit Pown's lichaam haalde. 
[[Verz;oek o/m ass(iste$ntie...]][[. *&# d! %[ a ]:aXdf,.]][[. Her-#plaats 

.? k'op]] 

Kisher draaide zich perplex om. Zijn metgezel functioneerde nog. Snel analyseerde hij de vitale 

gegevens. Rhidax zou kunnen overleven. Maar alleen als hij hem zou laten meedelen in zijn 

krachten en hem de tijd zou geven te herstellen... en hij de kop weer op het lichaam zou zetten 

natuurlijk. 

Kisher hoefde maar drie simulaties voor de directe toekomst te draaien om tot een besluit te 

komen. Hij liep op Rhidax toe en liet de extractor in Rhidax lijf glijden. 

[[St:o@p]][[Ni%et do!-!..]][[STO!...]], sputterde deze nog. Maar even later stierf de 

verbinding weg. Kisher stond op. De kracht van Rhidax lichaam werkte oppeppend, bijna als een 

drug. Hopenlijk was het genoeg. Het zou nog moeilijk worden om de Cirion te bereiken, besefte 

Kisher en hij zette het op een lopen. 

Tijdens de wandeling door de spookstad had Kisher tijd de schade in zijn romp te herstellen en de 

verbindigen naar de verloren zesde arm af te sluiten. Terwijl zijn twee ogen de omgeving 

afzochten op onregelmatigheden bekeek hij met zijn derde oog zijn score. Deze was gestegen tot 

boven de 10.000 puntengrens.  

 

Kisher lachte inwendig. Hij was nu nog maar een kilometer van de Cirion af, besefte hij en hij 

begon te rennen. Het asfalt onder zijn voeten brokkelde af onder zijn dreunende voeten. Het 
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derde oog merkte iets merkwaardigs op en Kisher hield meteen in, op zijn hoede. Op hetzelfde 

moment sloeg tien meter voor hem een bom in. De kracht van de explosie sloeg hem vijftig meter 

achteruit. Met een dreun kwam hij neer op de weg. Maar al voor die tijd had Kisher de 

veroorzaker van deze explosie gelokaliseerd. Het was Slam, zag hij tot zijn verbijstering. Geen 

enkele simulatie had hem daarop voorbereid. Slam hoorde verslagen te zijn en in ieder geval niet 

zo dicht bij de Cirion te zijn.  

Kisher rolde meteen na zijn val door terwijl hij vier schoten afvuurde richting het gebouw van 

waaruit Slam hem had belaagd. Kisher liep zijn mogelijkheden na. Slam was de enige andere 4c-

type in de stad naast hem. Zijn kracht was even groot als die van hem. Linke soep dus. 

De vier schoten die Kisher gelost had leken afdoende, ze verwoestten de bovenste verdiepingen 

van het gebouw waar Slam zich had bevonden. Vergenoegd zag Kisher dat Slam tussen de 

brokstukken omlaag stortte. Snel rende hij erop toe en zag Slam op de grond liggen, bedolven 

onder het puin. Hij vuurde een nieuw salvo af maar Slam wist tot zijn verbazing weg te springen, 

het puin van zich afwerpend al was het van piepschuim. Kisher wilde opnieuw vuren maar zijn 

geweer weigerde opeens. Even was hij van zijn stuk. Hetzelfde moment stond Slam voor hem en 

sloeg het enig overgebleven wapen uit zijn klauw. Kisher haalde met zijn vijfde arm uit en 

verwoestte een van Slam's benen. Slam wankelde maar begroef een puntige klauw in Kisher's 

tweede oog. Kisher trok Slam naar zich toe en ramde een klauw in Slam's rug. Ze verloren het 

evenwicht en vielen tegen elkaar geklemd op de grond. Kisher wilde juist de nek van Slam 

bewerken toen een alarmerend bericht verscheen in zijn derde oog. Arcon was dichtbij en de 

krachtmeter schoot ver uit.  

Ook Slam was blijkbaar verstoord want hij verzuimde Kisher's derde oog te verwoesten. [[Arcon 

gevaarlijk. Stel voor gevecht te eindigen en te binden]], datastuurde hij. 

Kisher was perplex door het snelle aanbod. Binding betekende dat meerdere entiteiten in één 

lichaam kwamen en de krachten bundelden. Hij hield er niet van alhoewel het bij Rhidax goed 

had gewerkt: hij had bestaan uit drie entiteiten en het heel lang uitgehouden voor een 2E-type. 

Hiernaast besefte Kisher maar al te goed dat krachtenbinding de enige mogelijkheid was om 

Arcon te bevechten en zo dichtbij de Cirion was dat essentieel. Hij besloot dan ook: 
[[Positief. Gereed voor binding]]. 

Hij stuurde zijn vitale gegevens naar Slam. Na vergelijking werd besloten Slam als basis-lichaam 

te gebruiken. Wat volgde was een haastige uitwisseling van onderdelen. Slam's romp bleef intact, 

maar kreeg de benen en vier van de armen van Kisher. Hierna stroomden de entiteiten samen in 

het nieuwe lichaam. Kisher's oude romp bleef ongebruikt liggen. 

[[Nieuwe naam gecombineerd 4C-type: Galtrow]] las Kisher/Slam in zijn derde oog. 

Hierna kondigden de datastromen de komst van Arcon aan. Galtrow sprong op en greep het 

overgebleven wapen. Hij was klaar om te strijden tegen Arcon om de Cirion. 

De wereld om hem heen explodeerde terwijl hij toesprong op zijn vijand... 

 

"Goed gevochten vandaag, Geoff!", zei John. Hij sloeg zijn hand goedkeurend op diens 

schouder.  
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Geoff was net uit de Virtual Reality-cilinder gekomen en wiste het zweet van zijn voorhoofd. 

"Beter dan jij hè John? Hoe voelde je je toen ik je krachten extraheerde?" 

"Hoe zou jij je voelen. Verraden misschien?", pruilde John verongelijkt. 

"Kom kom, het was eenvoudig een afweging van opties!" Geoff deed zijn overhemd aan en 

knoopte zijn das, "We praten onderweg wel verder John, straks zijn we laat op het werk." 

"Wallstreet gaat wel door zonder ons hoor", bromde John, maar hij schoot wel snel zijn colbert 

aan en snelde achter Geoff aan richting de uitgang. Vanuit de donkere hal stapten ze de 

zomerdag in. De ongenadige zon scheen fel en verzengend neer op de stad. 

 
 


