
In het kasteel zelf is alles pikdonker. Het licht van de maan schijnt hier 
en daar door de kieren en spleten en zo kan je toch een klein beetje zien. 
Een groot roestig harnas staat als een oude bewaker vlak achter de deur. 

Overal hangen spinnenwebben en de weinige meubels die er nog staan 
waren oud en vervallen. 

Heel voorzichtig schuifelt het groepje verder het nare donkere kasteel 
binnen, zich allemaal verstoppend achter de brede rug van Sam Spier. Ze 
lopen stilletjes op de toppen van hun tenen. Hun zenuwen staan tot het 
uiterste gespannen. Heel diep achter in de grote kamer lijkt iets te bewegen 
en ze willen net gaan kijken toen plots … 

Ineens klinkt er een verschrikkelijk kabaal van achter de groep en iedereen 
springt een meter de lucht in van het schrikken! Dokter Friek liep als laatste 
in de groep en hij was per ongeluk tegen het oude harnas gebotst. De hele 
hoop oud ijzer was natuurlijk met een luide knal in elkaar gevallen en dat 
had de rest van de groep de stuipen op het lijf gejaagd.

“Zeg jongen, kan je niet wat voorzichtiger zijn!!?”, briest baron Berend 
Bulder. “Ik was me bijna doodgeschrokken!” 

“Sorry, gni hi hi”, gniffelt dokter Friek. “Ik deed het niet met opzet. Maar het is 
hier zo donker, he. Zou er hier geen licht aan kunnen?” 

“Dat denk ik niet”, zegt Blixa. “Ondanks al mijn elektrische krachten 
geloof ik nooit dat er hier verlichting is. En die fakkels daar aan de 
muur kunnen we volgens mij ook niet doen branden. Die zijn door- 
en doornat.”

“Laat dat maar aan mij over!”, springt Victor Vagevuur naar voor en hij neemt 
een van de fakkels in zijn vurige vingers. Het duurt helemaal niet lang of 
de fakkel schiet knisperend en flikkerend in brand. Het is nog niet heel veel 
helderder, maar nu kunnen ze hier en daar toch al iets meer ontwaren en zo 
zien ze helemaal achteraan in de kamer iets glinsteren…

Boven de half ingestorte open haard zien ze een goudgeel kader hangen. Het 
lijkt of er letters op staan.

“Wat is dat?”, zegt Cara met haar oude krakende stem, “het is net of …”
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