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Ondergronds

Storm gaat voorop, steeds dieper de grot in. Daarna volgt 
Motivatio en de kleintjes lopen dicht achter hem. Het wordt 
steeds donkerder en het pad wordt smaller. Er is maar net 
genoeg licht om te zien dat het steil naar beneden gaat. Storm 
stopt even en tast met zijn voet de bodem af. Hij voelt een soort 
van trede, waar hij op gaat staan. Direct verschijnt er een blauw 
licht en ziet hij de trap. Het is niet duidelijk waar de trap heen 
gaat en Storm vindt het dan ook spannend om af te dalen. Maar 
ze hebben geen keus. Voorzichtig stapt hij tree voor tree naar 
beneden. Hij houdt Motivatio’s poot goed vast. Aan het eind 
van de trap zien ze een lange gang. Die lijkt uit te komen in een 
grotere ruimte.

“We moeten hier extra voorzichtig zijn,” zegt Storm. “Blijf goed 
achter mij lopen en kijk allemaal goed of je niet iets raars ziet.”

Storm ziet dat de gang veel op die in de oude tempel lijkt. Hij 
verwacht dat er ergens in de vloer een val zal zijn met een code. 
Maar jammer genoeg is er weinig licht, dus is het moeilijk om 
de vloer goed te zien. Storm besluit om op zijn knieën verder 
te kruipen. Dat gaat niet snel, maar het is wel zo veilig. Want hij 
weet dat je zo door de vloer kan zakken als je een voet op de 
verkeerde plek zet. Ze hebben ook nog geen haast. Ze horen 
achter zich gelukkig nog niets van de achtervolgers. En het licht 
is nog rustig blauw. In de oude tempel werd het licht rood, toen 
er gevaar in de buurt kwam.
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Halverwege de gang voelt Storm op de vloer een rand. Iets 
verder ziet hij allemaal tegels met letters. Jammer, dit keer helaas 
geen cijfers, denkt hij. Het randje in de vloer is de rand van een 
plakkaat. Daarop staat WAT IS KENNIS? Pal achter het plakkaat 
beginnen de tegels met de letters.
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“Stop! Hier is een hindernis! We moeten over deze tegels heen. 
En daar moet een logische oplossing voor zijn. Maar ik ben 
helaas niet zo heel goed in letters. Misschien kan jij helpen, 
Motivatio?”, vraagt Storm.

“Ik?”, vraagt Motivatio. “Weet je dat zeker. Ik kan het wel 
proberen. Wat moeten we doen?”

“Kijk, we moeten een pad vinden over de tegels die voor ons 
liggen,” legt Storm uit. “Dan kunnen we verder. Er moet een 
verband zijn tussen de letters en de vraag. Dat zoeken we.”

“En hebben we verder geen aanwijzingen? We kunnen toch niet 
zomaar gaan gokken?” “Op dat plakkaat staat WAT IS KENNIS? 
Dat is de enige aanwijzing die ik zie.”

“Je kan een begin van een pad met het woord boeken maken. Is 
dat wat?”, vraagt Motivatio, blij dat hij iets gevonden heeft.

“Dat zou kunnen, goed gezien.” Storm probeert boeken, en dan 
moet hij zien om nog verder aan de overkant te komen. Maar alle 
pogingen komen op niets uit. “Ik denk niet dat we op het goede 
letterpad zitten.”

Leo en Wrath staan ook voor de tegels. Ze vinden het een 
uitdaging om te zien of je ergens doorheen kan zakken. Leo slaat 
met zijn poot op de tegel met Letter B. Maar er gebeurt niets.
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“Je moet er echt op gaan staan om er doorheen te zakken. Maar 
probeer het maar niet,” waarschuwt Storm. “Het is echt heel diep 
als je valt.”

De twee worden nu een beetje baldadig, ze beginnen elkaar uit 
te dagen. Wrath gaat eerst met één en dan met zijn tweede poot 
op een tegel met de letter O staan. Maar hij schrikt en springt 
snel achteruit als hij de tegel voelt kraken. “Toch niet zo’n goed 
plan,” lacht hij zenuwachtig.

Storm zit gehurkt voor de tegels en onderzoekt verschillende 
mogelijkheden. Hij wordt ineens opgeschrikt door een luid 
geschreeuw op de achtergrond.

“Ze zijn hier bij deze grot geweest. Kijk goed rond of jullie nog 
wat aanwijzingen zien?”

De Komodovaraan is ze op het spoor! Het zal niet lang duren 
voordat hij de grot ingaat en de trap zal vinden.

Storm raakt een beetje in paniek. “Wat is kennis, wat is kennis?”, 
herhaalt hij ongeduldig.

“Macht,” vult Leo rustig aan. “Kennis is macht. Dat zegt ome 
Leonidas altijd. Mijn moeder zegt dat hij daarom bij S.L.I.M. is 
gaan werken.”

Storm kijkt naar de tegels en schiet overeind. “Leo, je bent 
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geniaal. Kennis is macht. Dat is het pad wat we moeten volgen. 
Dat moet goed zijn. Kom Motivatio, hou me goed vast voor de 
zekerheid, dan nemen we dat pad.”

En ja, het lukt hen om snel over de tegels heen te gaan. Gelukkig 
zijn de achtervolgers nog niet op de trap. Dus is er ook nog tijd 
om zich uit de voeten te maken. Ze vervolgen hun weg en komen 
uit in een enorme ruimte. In het midden daarvan staat een 
hoge pilaar. Dat was vast de plek waar ze de Steen der Wijzen 
verborgen, denkt Storm. Langs de wanden van de grote ruimte 
zijn allemaal kamers. 

Waarschijnlijk de slaapplaatsen van de sapiens. Boven de 
kamers zijn muurschilderingen met de kennisontwikkeling uit de 
geschiedenis. Storm kijkt verbaasd naar dit alles. Was zijn vader 
nu maar hier. Die zou dit prachtig vinden, denkt hij.

Dan horen ze aan de geluiden vanuit de gang dat de 
achtervolgers de trap hebben ontdekt. “Hopelijk komen ze niet 
voorbij de tegels,” zegt Motivatio. “Anders zijn we verloren.”

“Ze komen echt niet over de tegels heen. Volgens mij kunnen ze 
niet eens lezen. We zijn veilig. Kom, we moeten op zoek naar de 
uitgang. Geen tijd te verliezen,” beslist Storm.

De twee jonge belhamels hebben gehoord dat ze veilig zijn 
achter het tegelpad. Ze zijn terug gelopen naar de gang om te 
kijken of de achtervolgers er al aankomen. Het licht in de gang is 
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rood geworden, waardoor er nog minder licht is.

“Uitkijken,” klinkt het in de gang. “Gisteren is mijn vriend Brutus 
door de vloer naar beneden gestort in zo’n soort gang.”

De Komodovaraan loopt voorop. Hij houdt even in en steekt zijn 
tong uit. “Ze zijn hier net geweest. Ik weet het zeker. We moeten 
doorgaan.”

Op dat moment stapt Wrath ineens de gang in en begint met zijn 
hoef over de grond schrapen. Hij doet net of hij klaar is om de 
achtervolgers aan te vallen.

Storm ziet wat er gebeurt. “Wrath niet doen. Kom terug!”

Leo is ook geschrokken van zijn vriendje. Hij gaat achter hem aan 
en trekt aan zijn staart. “Kom mee, we moeten gaan.”

“Kijk, daar zijn ze!”, roept een hyena.

Ook de Komodovaraan heeft ze gezien. “Kom op, we grijpen 
ze.” Hij versnelt zijn pas en vergeet voorzichtig te zijn. Hij rent 
zonder naar de vloer te kijken, recht op Wrath af. Die schrikt als 
hij die grote Komodovaraan op zich af ziet rennen.

Leo en Wrath draaien zich snel om en rennen weg. De 
achtervolgers gaan hierdoor nog fanatieker achter hen aan. Dan 
een hard krakend geluid. De Komodovaraan zakt door de tegels 
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met de letters O en E de diepte in. De eerste hyena remt nog 
op tijd, maar de achter hem aanstormende collega’s kunnen niet 
op tijd stoppen en duwen hem net iets te hard. Ook hij stort met 
een luide gil achter de Komodovaraan aan.

Leo en Wrath kijken nog even snel achterom en zien dat de 
achtervolgers, die niet in de diepte zijn gevallen, stil blijven 
staan.

“Kom op jongens opschieten, we moeten op zoek naar de 
uitgang. We willen hier niet te lang blijven,” roept Storm.

De jongens beginnen te lachen van de schrik. “Die durven ons 
hier echt niet te achtervolgen,” zegt Leo. “Je had helemaal gelijk 
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Storm. En van die gevaarlijke Komodovaraan zijn we ook af.”

Wrath heeft helemaal veel plezier. “Die heb ik even mooi 
uitgelokt.” Hij kijkt naar Leo. “Je denkt toch niet dat ik ze echt 
was gaan aanvallen. Ik ben toch niet gek!”

“Het leek anders wel echt. Ik was wel even geschrokken, ik dacht 
dat je in de war was.”

Gator staat vlak voor het diepe gat in de gang. Hij kijkt naar 
beneden, en naar de brei van letters voor hem. “Stommelingen, 
ik heb jullie nog gewaarschuwd. Ik ga hier niet verder. Ik ga weer 
naar buiten. Ze moeten ooit weer ergens naar boven komen. En 
dan pakken we ze.“

“Je hebt gelijk Gator. Hier komen we niet overheen. We hebben 
trouwens ook nog een andere opdracht van Wartaal,” zegt een 
van de hyena’s.

“Opdracht? Welke opdracht?”, vraagt Gator. “We moeten de 
kennismeesters toch vangen of in ieder geval tegenhouden?”

“Wartaal heeft iets verzonnen waardoor de kennismeesters tijd 
zullen verliezen en gevaar lopen. Daarom zijn wij vanochtend met 
de boot vanuit Valseringen hier naartoe gekomen. Doe jij maar 
jouw opdracht. Dan gaan wij die andere opdracht uitvoeren. 
Maar eerst weg hier uit deze gevaarlijke grotten.”


