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Maar dat is K. RUIMELDIEF!”, roept Dokter Friek. “Daarom kan Sam 
niet meer vooruit natuurlijk. Zij houdt hem tegen met haar enorme 
zuigkracht. Maar wacht eens… Ze is precies niet alleen. Wie is daar nog 

bij haar?”

K. Ruimeldief gebruikt de enorme zuigkracht uit haar mond om de sterke Sam 
Spier tegen te houden. Achter haar verschijnen nog twee figuren. Die lijken 
bovendien erg op elkaar. Maar de ene is een mens en de andere … niet.

De mensachtige is een kleine dame die meer op een robot lijkt dan op een 
mens en de andere is écht een robot! Het zijn BIBI BINARIO, de menselijke 
rekenmachine en de kwaadaardige robot MEZ-11. Nu zijn ze er alle tien en is het 
gezelschap voltallig.

“Bzzzt/../.. Wat … Gebeurt … Hier … 
Allemaal … ? … / Bzzzt … /” 

galmt de metalige stem van MEZ-11. “Dat vragen wij ons hier al de hele 
tijd af!”, roept Cara N’ Dasj boos. “Iemand heeft ons hier naartoe gelokt, 
maar niemand weet precies wie of waarom!”

Daarop beginnen ze allemaal luidop door elkaar heen te roepen en vooral ook 
elkaar te beschuldigen. Dit was jouw idee! Niets van! Het zal wel weer één van 
jouw stomme plannetjes zijn! Jij domme spierbundel! Jij valse vuurstoker! Jij 
ratelend robotje! Enzovoort.

Doorheen het gekakel is er toch eentje die een beetje oplet en die merkt nu dat 
de oude, rotte houten poort van het kasteel heel stilletjes was open gegaan…

“Kijk”, zegt Bibi Binario, “Kijk daar, de poort is open”. Ze zegt het heel 
zachtjes, maar toch hebben ze haar allemaal gehoord en het geroep 
stopt. Plots is het muisstil op de berg voor het kasteel. Door een kleine 
windvlaag gaat de poort kreunend en krakend nog een beetje verder 
open. Alsof het kasteel zelf hen wil uitnodigen om binnen te komen.

Nu kijken ze elkaar allemaal aan. Wie zou er als eerste naar binnen durven 
gaan? Het zijn dan wel allemaal stoere schurken en boeven, maar nu is bij elk 
van hen de angst toch een beetje rond het hart geslagen…

Heel voorzichtig gaan ze samen stapje voor stapje dichter naar de gapende 
donkere ingang van het kasteel …
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