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–  Deel 4  –

BOEM! BLIKSEMSLAG!

Een nieuwe bliksemslag en een daverende donderknal. Zelfs beneden in 
de diepe zwarte put lijkt het nu te bliksemen. Hoe kan dat? Met hun ogen 
toegeknepen om toch iets te kunnen ontwaren tussen de felle bliksems 

door, zien ze ineens… een vrouw uit de put omhoog kruipen!

Haar haren staan stijf overeind en uit elk van haar vingers en haar tenen 
schieten kleine bliksems. Eindelijk is ze boven en kruipt ze over de rand van de 
put. Daar gaat ze op de grond zitten en begint mopperend knopjes in te drukken 
op een ijzeren doosje op haar buik. Maar dat lukt helemaal niet goed want er 
schieten nog steeds de hele tijd bliksems uit haar vingers. “Zeg, kan iemand me 
even helpen?”, roept ze tenslotte.

“Euh gni hi hi… ja, ik euh … gni hi hi hi wil wel”, zegt dr. Friek. “Maar euh… 
kan u misschien eerst even zeggen wie u bent? Gni hi hi hi.”

“Ah oei, waar zijn mijn manieren”, antwoordt de vrouw. “Ik ben BLIXA 
KNALDRANG”. Ze steekt haar hand uit om de hand van Dokter Friek te 
schudden, maar er schieten opnieuw allemaal kleine bliksems uit haar vingers. 

“AUW!!”, brult Dokter Friek. “Dat doet pijn hoor!!” 

“Ja sorry hoor”, mompelt Blixa. “Kan je misschien snel even de knop hier 
op mijn buik indrukken? Dan houden die bliksems hopelijk ook op.”

Dokter Friek drukt op de knop en meteen stoppen de vingers en de tenen van 
Blixa met knetteren en flitsen. “Zo, he he, dat is beter”, zucht ze. “Ben ik hier 
op de juiste plaats voor de grote vergadering van de grootste schurken en 
bandieten van de wereld?”, vraagt ze.

“Hmmm”, reageert Miss Teri ijzig. “Jij hebt dus ook zo’n uitnodiging 
gekregen. Ik vraag me af wie we hier vanavond nog allemaal te zien 
zullen krijgen… Misschien is het wel een goed idee om …”

Maar ze kan haar zin niet afmaken want ineens wordt ze onderbroken door een 
luide stem:

BADABOEOEOEM!! 
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