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–  Deel 5  –

DRIE IN ÉÉN

WAAR IS DAT FEESTJE?!!”, dondert een luide stem. Zo luid is die stem 
dat alle aanwezigen in elkaar krimpen en hun handen voor hun oren 
houden. 

Daar staat een reus van een man. Net geen drie meter groot en bijna even 
breed. Maar hij is niet echt dik. Hij is gewoon zo gespierd!! Dit is SAM SPIER, de 
sterkste slechterik van de wereld. Maar het is niet hij die zo hard geroepen had. 
Want op elke schouder draagt hij nog iemand mee…
Op de ene schouder staat een klein, spitsig mannetje met vuurrode haren en 
kleine oogjes die alle kanten op flitsten. Hij heeft brandende lucifers tussen 
zijn vingers steken en rond zijn mond speelt een gemeen lachje. Dit is natuurlijk 
VICTOR VAGEVUUR!

Op de andere schouder zit een deftig heertje, netjes in kostuum. Je zou het nooit 
geloven als je het niet zelf gehoord had, maar hij is degene die zo hard geroepen 
had! Want dit is BARON BEREND BULDER. Een rijke stinkerd die al zijn geld 
had verdiend met de verkoop van hoorapparaten. Aan mensen die hij eerst zelf 
half doof geroepen had natuurlijk…

roept Sam Spier boos. “Zo hard bulderen vlak bij mijn oor!!” En hij 
kwakt Victor en de baron hard tegen de grond.

“Zeg eens, pas maar op of ik steek jouw broek in brand!”, roept Victor Vagevuur 
op zijn beurt kwaad. Maar men kan hem amper horen, want op datzelfde 
moment buldert Baron Berend Bulder ook met zijn barse baritonstem: 

“Niemand gooit mij zomaar op de grond! Daar zal je voor boeten!”

“Oh ja?”, lacht Sam Spier, “Kom maar op dan.” De drie mannen staan 
dreigend tegenover elkaar. Klaar om op mekaar af te vliegen. Sam Spier 
wil net in de aanval gaan, maar plots kan hij zich niet meer bewegen. 
Uit alle macht probeert hij zijn grote, krachtige lichaam naar voren 
werpen, maar iets houdt hem tegen en hij raakt geen stap vooruit. 

Het is net alsof een sterke, onzichtbare kracht hem langs achteren vasthoudt. 
“Maar wat is dat nu?”, roept Sam. “Ik geraak niet meer vooruit! Wat gebeurt er 
met mij?” 

De anderen kijken langs Sam en achter hem, vanuit de bosjes op de berg, komen 
daar … 

ben jij GEK geworden? AUW!
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