
De drie laatsten kijken van de een naar de ander. “Jij! Ik weet zeker dat jij de 
verrader bent!”, roept de ene. “Niets van, jij bent het”, gilt de andere. “Eén 
van jullie twee is de verrader, maar ik ben het zeker niet!”, tiert de derde. 

Zo staan ze onder elkaar te roepen tot plotseling een stem klinkt:  

Geschrokken kijken ze alle drie op: “Jij?”, stamelen ze samen.  
“Maar jij was toch helemaal in het begin al verdwenen?  
Samen met de andere was jij een van de eerste twee die verdwenen waren.  
We hebben overal naar jullie gezocht.”

“Een trucje, dat is alles”, antwoordt de verrader ijzig kalm. “Zo kon ik 
me meteen van één van jullie ontdoen en had ik alle tijd en rust om de 
anderen een voor een uit te schakelen. Er waren al lang te veel schurken 
hier en er kan er maar één de enige echte superschurk zijn! En dat ben ik! 

… Maar nu is het jullie beurt…”

De drie overgebleven bandieten zien het pistool in de hand van de superschurk 
en ze stappen angstig achteruit. Tot ze met hun rug tegen de muur stonden. “Ha! 
Precies waar ik jullie wilde hebben!”, roept de superschurk.

“Ga je ons neerschieten?” vragen ze. “Neen, dat is niet nodig”, sprak de 
superschurk. “Jullie staan daar precies goed. Ik ken dit oude kasteel al 
heel lang en ik weet alle verborgen plekjes goed zitten. Jullie staan precies 
op de plaats waar dat grote steenblok zal neervallen wanneer ik hier aan 
dit touw trek.”

De drie kijken snel omhoog en inderdaad: enkele meters boven hun hoofd hangt 
een enorme grote vierkante steen. Die hangt vast met allemaal touwen, maar die 
zitten op hun beurt allemaal vast aan één enkel touw waarvan het uiteinde nu in 
handen van de superschurk ligt.
Ze proberen nog snel weg te duiken, maar met een plotse ruk aan het touw komt 
de steen donderend naar beneden en worden de drie laatste boeven verpletterd. 
Nu is enkel de superschurk zelf nog over. Die wandelt tot bij de tinnen soldaatjes 
en tikt zachtjes twee soldaatjes omver zodat er nog slechts eentje overblijft. De 
superschurk…
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–  Deel 10  –

WIE IS DE SUPERSCHURK?

FOUT!

DE SUPERSCHURK

Wil je weten wie de superschurk is?
Ga samen met je klas aan de slag met de opdrachten uit dit boek. Je stelt zelf je programma samen. 
Je kiest hoeveel en welke opdrachten je doet en in welke volgorde. Voor elke opdracht die volbracht 
is, geef je één of meerdere tips waarmee de kinderen één of meerdere schurken kunnen schrappen. 
De enige echte Superschurk is diegene die op het laatst helemaal alleen overblijft. Veel succes!




