
2 DE SUPERSCHURK

–  Deel 1  –

HET KASTEEL OP DE BERG

Op een hele hoge berg, ver weg van hier, staat een oud en vervallen 
kasteel. De wind waait gierend door de kapotte muren. Regen druppelt 
doorheen het dak en alle deuren piepen en kraken. Ratten en muizen 

spelen verstoppertje in de duizenden kieren en gaten.

Dit eeuwenoude kasteel kan je alleen bereiken langs een smal wandelpaadje. 
Auto’s kunnen er niet komen. Je raakt er enkel te voet na een lange en moeilijke 
klim bergop. Maar het is al lang geleden dat er nog eens iemand naar boven 
is geklommen. De mensen uit de buurt zijn immers bang van het kasteel. Ze 
denken dat het er spookt! Vaak hoor je ’s nachts enge geluiden en soms, beweren 
sommigen, klinkt er een ijselijke gil vanaf de berg. Daarom durft er al jarenlang 
niemand meer in de buurt komen. En al zeker niet ’s nachts.

Maar kijk nu! Is het … ? Kan het echt? Staat daar nu iemand bij de grote poort? 
Midden in de nacht? Net op dat moment slaat de klok in de grote toren 12 keer. 

Het is middernacht. Precies op de twaalfde klokslag flitst een reuzegrote 
bliksem over het kasteel! Meteen gevolgd door een luide donderknal: 

BADABOEOEOEM!!!
In het licht van de bliksemflits konden we net zien wie er aan de poort staat. 
Het is… DOKTER FRIEK!! De knotsgekke wetenschapper! Zijn lange witte 
doktersjas wappert rond zijn magere benen in de gure wind. Die witte jas is heel 
wit, maar nog niet zo wit als zijn lange spierwitte haren die in warrige, natte 
slierten rond zijn hoofd wapperen.

Net wanneer hij op het punt staat om door de grote, oude poort naar binnen 
te stappen, hoort hij achter zich een geluid. Daar komt iemand de berg naar 
omhoog geklommen. Wie zou dat zijn…?

wordt vervolgd ...
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