
Titel: De geheime schatkist 

 

Er was eens een kleine jongen en die heette Logan. Hij wilde 

heel graag een piraat worden. 

Op een nacht had hij een droom over een schat die hij moest 

pakken. Maar die schatkist wordt bewaakt door wolven. De 

bewakers zijn gestuurd door de gemene koning. 

Logan werd wakker. Wat zou die droom betekenen? 

Hij ging naar buiten. Hij zag dat iemand aan het rennen was. 

Logan riep: wat gebeurt er? 

Iedereen zei tegen Logan dat hij moet rennen. 

Een man zegt: Je moet naar de piramide want daar ligt de 

schat, maar die piramide is heel goed bewaakt. En er zijn 

overal vallen. 

De man zei ook: Als jij schat pakt dan is de gemene koning 

dood en dan is de wereld gered. 

De koning zag de man en Logan praten en de koning riep zijn 

bewakers en de bewaker pakte de man. Er was ook een 

tweede bewaker en hij wilde Logan pakken.  

Logan zag de bewaker en rende weg naar de piramide. Hij zag 

de bewaker niet meer. Maar als hij in de piramide kwam dan 

ging die opeens dicht. Logan werd bang maar hij gaf niet op en 

ging verder.  

Hij zag een hele diepe put met giftige slangen. Hij wist niet wat 

hij moest doen maar dan zag hij een touw. Logan dacht: wat 

als ik slinger naar de andere kant? Hij gooide het touw naar 

boven en zorgde ervoor dat het touw goed stevig was. Hij 

slingerde naar de andere kant maar het touw ging stuk en 

Logan viel.  

Hij kon hem nog net vasthouden aan de andere kant. Logan 

zuchtte en trok zichzelf naar boven en ging verder. Hij zag een 

heel groot doolhof en ging er naar toe. Hij liep in het doolhof en 

hij raakte altijd de weg kwijt. Maar uiteindelijk vindt hij de weg 



en Logan zag de schat. Hij dacht dat hij de schat kon pakken. 

Maar dan zag hij opeens drie bewakers. Ze wilden Logan 

pakken. 

Logan rent naar de schat en opent de schat… 

Al de bewakers en de gemene koning gaan dood. 

Logan was heel erg blij omdat de gemene koning en zijn 

bewakers weg zijn. En omdat hij de schat gevonden heeft is er 

een geheime deur gekomen zodat hij buiten kan met de schat.  

Al de mensen  wparen heel blij op Logan. Logan legde de schat 

neer en zei dat is voor jullie! De mensen pakten munten en al 

de mensen van de stad waren allemaal rijk geworden. En 

Logan leefde nog lang en gelukkig.      
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