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–  Deel 3  –

HET MYSTERIE VAN MISS TERI

WOESJ!! Een woeste wervelwind waait wollige wolken stof in het rond. 
Als bij toverslag staat er ineens een mooie grote dame midden tussen 
de twee ruziemakers in. De razend knappe, maar o zo geheimzinnige …
MISS TERI…

“Uche, uche, uch”, hoest Dokter Friek het stof uit zijn keel. “Waar kom jij zo 
ineens vandaan?” Miss Teri kijkt Cara en Dr. Friek even aan, maar ze is niet 
van plan om antwoord te geven. Geheimen en mysteries, daar leeft ze voor. En 
dus geeft ze bijna nooit een antwoord wanneer iemand haar iets vraagt. Maar 
op haar beurt vraagt ze zelf met haar ijzige stem: “Wat staan jullie hier zo te 
roepen en te brullen? Ik kon jullie al van op een kilometer horen!” 

“We raken het niet eens over wie ons hier naartoe heeft gelokt”, bijt Cara 
fel terug. “Of is dit een van jouw ‘geheime’ plannetjes? Het mysterie van 
Miss Teri of zo?” 

“Hmmm”, haalt Miss Teri haar neus op. Vanwege haar lange lichaam kan ze vaak 
neerkijken op andere mensen en dat doet ze dan ook maar al te graag. “Het zóu 
natuurlijk een plan van mij kunnen zijn”, grijnst ze. “Maar misschien ook niet. 
Wie zal het zeggen?”

“Ik hoor het al: aan jou hebben we ook niets!”, roept Cara. “Gniii hi hi hi”, 
gniffelt Dokter Friek en dat maakt Cara nog meer kwaad. “En wat sta 
jij daar nu te gniffelen?”, tiert ze. “Zie ons hier nu staan. Midden in de 
nacht. Boven op een koude berg bij een oud en vervallen kasteel. In de 
regen en het onweer. Wat is daar zo grappig aan volgens jou dan?”

Een nog grotere bliksem slaat midden tussen hen in. Gevolgd door een 
oorverdovende knal. Dokter Friek, Miss Teri en Cara worden achteruit 
geworpen door de felle slag. Waar ze net nog stonden, is nu een diep gat in de 
grond. Met zwarte randen errond van de hitte van de bliksem. Ze krabbelen 
overeind en kruipen naar de diepe put. Voorzichtig kijken ze over de rand en 
daar zien ze …

BADABOEOEOEM!! 
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wordt vervolgd ...




