
Eerder 
verschenen

in deze reeks

De kronieken 
van de diepe wereld

0. Commandant Grek
1. De Diepe Wereld

2. De laatste vechter
3. Het volk van de woestijn

4. De groene hel
5. De strijd om de aarde

6. Het geheim van de nitronstralen
7. De legende van Yggdrasil

8. Stad der verdoemden
9. De sluimerende dood

De kronieken 
van Pandarve

10. De piraten van Pandarve
11. Het doolhof van de dood
12. De zeven van Aromater

13. De doder van Eriban
14. De honden van Marduk

15. De levende planeet
16. Vandaahl de verderver

17. De Wentelwereld
18. De robots van Danderzei

19. De terugkeer van de Rode Prins
20. De Von Neumann-Machine

21. De Genesis-Formule
22. De Armageddon Reiziger

23. De navel van de Dubbele God
24. De bronnen van Marduk

25. Het rode spoor
26. De muiters van Anker

27. De wisselwachters
28. De race van Opaal

29. Het koraal van Kesmee
30. De beul van Torkien

31. Het gesticht van Krijs

De kronieken 
van de tussentijd

1. Het Voyager virus
2. De Dallas paradox

3. De sterrenvreter

De kronieken 
van de Buitenring
1. De banneling van Thoem

De kronieken 
van Roodhaar
1. De legende van Krill

2. De vijfde toren
3. De ark van Noorach

4. Het zwevende gewest

e 8,95

h e t  g e s t i c h t  v a n  k r i j s

Storm is vergiftigd en terwijl de zwarte tortu door zijn bloed 
raast leert hij een groep jongens kennen, die tegen hun zin zitten 

opgesloten in het gesticht van Krijs. Storm belooft hen te bevrijden, maar 
wanneer hij bijkomt uit zijn delirium ziet de wereld er heel anders uit. 

Toch wil hij zijn belofte nakomen en stort hij zich met 
Roodhaar en Nomad in een roekeloos avontuur waarin het 

verschil tussen waanzin en werkelijkheid erg dun is. 
Daardoor zet hij zijn vriendschap met Roodhaar op 

het spel en lijkt een breuk onvermijdelijk.  

R o b  v a n  b a v e l  •  R o m a n o  m o l e n a a R
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De patient is in een zwaar 
delirium geraakt nadat hij een 

onbekende hoeveelheid zwarte 
tortu had gedronken.

Ook al blijft hij in leven, 
zijn hersenen zullen nooit meer 

normaal functioneren.

uhmmm... ik ben al op!

En dat heeft hij overleefd? 
hij had zich beter een weg naar de 

andere kant kunnen drinken...

Dokter Gree, er is met bloed-
spoed een plankwagen 

onderweg van de distilleerderij.

waar moeten we 
heen?! iedere 

seconde telt, want 
deze man is er 

slecht aan toe!

GRAAAee!

..

de stad enzbenie staat bekend
om de wantou distilleerderij
en het ViSFiL theocratisch 
hospitaal, het grootste 
ziekenhuis van Pandarve, waar 
dit avontuur begint. 

..
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Breng hem meteen 
naar de afdeling oxocolie! 

en jij... trommel dokter 
Enfyius op!

Was dit de snelste manier 
om hier te komen?

Kom op, Roodhaar. Die mannen hebben 
hun benen, als je dat tenminste benen kunt 
noemen, onder hun kont vandaan gerend.weet iemand hoe 

dit is gebeurd?

Zijn vrienden zijn
 onderweg en zij

 kunnen u waarschijn-
lijk meer vertellen.

Dokter, is onze vriend Storm 
hier naar binnen gebracht?

Wat doet u dan 
hier? U hoort aan 
zijn bed te staan!

Deze dame heeft het 
temperament van mijn zesde 
vrouw, en daar moet ik nog 

steeds van bijkomen.

Meteen, Dokter Gree...

als u de patient bedoelt die 
zwarte tortu heeft gedronken... 

die is zojuist opgenomen op 
de afdeling oxocolie.

Hee, wel betalen!

..
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storm, daar ben je!
Het komt toch wel 

goed met hem, Dokter?

...Een tortu vergiftiging is 
meestal met fatale afloop. 

Het is een medisch wonder dat 
uw vriend nog steeds leeft.

NOMAD! Ze vrezen dat 
hij dit niet overleeft!

Geen probleem, doc. We 
hebben vanmiddag de wantou 

distilleerderij bezocht.

Daarbij is hij net zo sterk 
als een buffel van de 

koloniale laagbergen. hij 
komt er wel weer bovenop...

rustig, Roodhaar. Storm 
heeft in zijn leven al heel wat 
straffe drankjes gedronken.

Het zou ontzettend helpen 
als u ons kunt vertellen wat 

er precies is gebeurd.

maar ik ging niet met hen mee naar binnen, 
want naast de distilleerderij hield een 

modehuis een grote uitverkoop.
drama, goelie en lowie futton... 

alles voor de helft van de helft.

ik zal er geen doekjes 
om winden...
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ik voel me als een kind 
in een snoepwinkel!

Daar zou ik wel eens een 
glaasje van willen drinken.

U bent een kenner?

Dat laten we ons geen 
tweede keer zeggen.

dan kunnen jullie meteen aansluiten 
bij de laatste tour van vandaag.

Dat mag ik hopen. ik geef 
hier de rondleidingen. 

Zin om een kijkje achter de 
schermen te nemen?

Dat raad ik u ten strengste af. 
Dat spul is paarse tortu, onverdund 

 is dat levensgevaarlijk vergif. 

maar wel een snoep-
winkel voor achttien plus!

eerder die dag, in de ontvangsthal van de grootste 
distilleerderij van pandarve, waar elke dag de vaten 
gevuld met tortu in alle kleuren van de regenboog 
naar buiten rollen.
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Ruik het gruizige aroma van 
de koraalgranen. Dit is het 
belangrijkste bestanddeel 

van onze tortu...

...Net als het broze water dat we 
uit eigen bron onttrekken, en we 

in emmers door de distilleerderij 
transporteren om het zoveel 

mogelijk te laten ademen.

in deze ketels komen de 
koraalgranen en het broze water 

samen en wordt de tortu gestookt. 
Als het wordt verwarmd, stijgen de 
tortu-dampen op, maar worden wel 
zwaarder. Dat is belangrijk voor 

de laatste stap.

Want onze volgende 
stop is de wentelzaal.

Hier ziet u de vaten waarin we de tortu bewaren. 
Normaal gesproken is dit het eindpunt van de tour, 
maar omdat we vandaag een speciale tortu aan het 

stoken zijn, maken we even een omweg. tortu wordt 
minimaal zeven jaar gerijpt in steeneiken vaten en 
die vaten slaan we dan weer in onze pakhuizen op. 

Dit is de zogenaamde pikvoorraad.

onze gallerij der groten. Deze 
heren zijn zestig jaar geleden de 
WANTOU distilleerderij begonnen.
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Vandaag wordt er een grijze tortu 
gestookt. Een zeer gewilde variant die we 

maar een keer per jaar maken, omdat dan de 
verdronken granen beschikbaar zijn.

ik ben wel eens in een 
whiskeystokerij geweest, 
maar dat proces was een 

stuk eenvoudiger...

in deze wentelaars komen de dampen 
uit de ketels samen. De tortu stijgt op, 
maar omdat hij zwaarder is geworden, 
kantelen de wentelaars, waardoor de 
damp weer opstijgt. Bij elke kanteling 

wordt een deel van het stooksel 
doorgevoerd naar de buizen bovenin.

meester Tillen, heeft 
u een momentje...?
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Beste mensen, Dit was 
de tour. dankuwel voor 
de aandacht en begeeft 
u zich nu rustig naar de 

uitgang.

Afgelopen? maar we 
hebben de proeverij 

nog niet gehad...

ik denk dat er iets aan 
de hand is. Er hangt 

hier opeens een 
paniekerig sfeertje.

ons houd je niet voor de gek, 
gids. Wat is er aan de hand? 
Misschien kunnen wij helpen.

Laten we gaan, vriend 
Storm. we pikken wel een 
fles mee uit de giftshop.

voor de zekerheid ga 
ik even boven kijken.

Als het gevaarlijk is, 
ben ik zo terug!

Geloof me, hij heeft 
nog veel onverstandigere 

dingen gedaan.

het is niet verstandig wat 
je vriend gaat doen!

de boel gaat de lucht in!

We hebben hier alles onder 
controle, heren. gaat u alstublieft 

met de anderen naar de uitgang...

wat bedoelde je precies 
toen je zei dat de situatie 

onder controle is?
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ik heb op aarde aan heel 
wat installaties gesleuteld, 

maar deze constructie is 
nieuw voor me!

Wat zie je, Storm? enig 
idee wat er mis is?

die kleine buis lijkt er iets mee 
te maken te hebben. Hij zit als een 

parasiet aan die grote vast.

daarboven zie ik stoom 
ontsnappen, en dat is 
nooit een goed teken!

Eens zien wat er gebeurt als 
ik de toegang dichtdraai...

dan maar op 
deze manier...

alleen kom ik via deze 
weg niet bij die buis. 

shit!
ik glijd weg!
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Dat ging maar net goed. Nomad 
zal me er vast aan herinneren dat 

ik niet meer in het circus werk.

Vriend Storm, wees 
voorzichtig! Je bent niet 

in het circus. Hier 
is geen vangnet!

Het lek bovenin veroorzaakt waar-
schijnlijk een onderdruk waardoor het 
systeem ontregeld is. Als ik de toevoer 

afsluit, is ook de storing verholpen.

Tenzij dit een ander proces op
gang brengt, waardoor de hele 
boel alsnog uit elkaar knalt!

Je hebt het voor elkaar. de 
meters staan weer in het groen!

mooi! dan kom 
ik naar beneden!

ik weet het, Nomad!  
ik zal beter opletten!

die moet ik hebben!

Het werkt! de druk in de 
wentelaars neemt af.
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Dankjewel, jouw actie heeft 
de distilleerderij gered.

Deze kant op, 
beste man.

Die klojo heeft alles verpest. 
We zullen hem een lesje leren.

hahaha! Houd hem vast dan giet 
ik het bij hem naar binnen.

jij gaat je nooit
 meer met andermans 

zaken bemoeien!

speciaal voor jou 
 heb ik een fles 

zwarte meegebracht.

Wij hadden een mooi handeltje hier. Via 
onze illegale leiding tapten we honderden 

liters Tortu af, maar dat is nu voorbij... 

Nogmaals bedankt, 
smerige bemoeial!

Daar zeg ik geen nee tegen.

Neem me niet kwalijk, rode man, 
maar ik neem uw vriend even mee 

naar onze directeur, die hem 
vast wil bedanken voor zijn hulp. 

Ondertussen bieden wij u een 
WANTOU-special reserve aan.

bij een onderzoek 
komen ze zeker bij 

mij uit. dus mijn baan 
ben ik kwijt!

vanuit het niets slaat het
noodlot toe. 
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