– Deel 9 –

TOEN WAREN ZE NOG MET …

A

llemaal samen staren ze in de donkere gapende diepte. Maar wacht
eens. Helemaal ver daar beneden, ligt daar niet…? Ja, als je goed kijkt,
heel goed kijkt, … dan kan je zien dat daar heel diep beneden … Of is het
een schaduw?
“Ik zie niets”. “Misschien als ik nog een heel klein beetje verder naar
voren leun…” “Pas op! Die muur is helemaal kapot. Ga daar niet op
steunen, want …” Maar het is te laat! Met een donderend geraas
storten twee van hen met muur en al de donkere diepte in:

AAAAAAAAAAAAAAH!
Helemaal wit van de schrik dalen de vijf overgebleven schurken terug de
trap af naar de grote kamer. En jawel hoor: nu staan er nog slechts vijf tinnen
soldaatjes overeind…
“We moeten hier NU vertrekken”, roept een van hen. “Niets van”,
reageert een ander. “Ik wil weten wat er hier aan de hand is. En
vooral: wie van ons de anderen dit aandoet!”
Allemaal kijken ze elkaar aan. Niemand vertrouwt de anderen nog. Maar ze
moeten wel samen verder. “Ik stel voor om ons in twee te groepjes verdelen”,
stelt er eentje voor. “Een van twee en een van drie”. “Neen, we kunnen beter
samen blijven!”, roept een ander. “Dan kunnen we elkaar in de gaten houden.”
Ze raken het maar niet eens en uiteindelijk besluiten ze toch om twee
groepjes te maken. Na nog heel wat geruzie staan er twee helemaal in
het midden van de kamer en de drie anderen staan bij het tafeltje met de
overgebleven tinnen soldaatjes.
Ze willen net besluiten wat ze nu zouden gaan doen, maar dan klinkt een
onheilspellend gekraak boven hun hoofden. Krk… Krrrk… Kraaaak. En een
seconde later schiet de enorme ijzeren luster die aan het plafond aan een
ketting hing, naar beneden. De twee in het midden van de kamer zijn op slag
verpletterd.

Kraaaaaak
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BOEM !!

Door de klap zijn de drie anderen achterover gevallen en wanneer ze
overeind krabbelen, zien ze dat er nu nog slechts drie tinnen soldaatjes recht
staan. Zijn die twee andere omver gevallen door het vallen van de luster? Of
had één van hen de twee soldaatjes snel omver gegooid?
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