
Ik was op reis in Porto. 

In het hotel hing een oude klok. 

Ik kreeg plots het gevoel dat achter die klok iets zat. Ik ging naar de klok, draaide hem om en 

zag de aanwijzing. Op het briefje stond iets geschreven over een schat 

 

Ik vloog meteen met de helikopter naar de Azoren. Toen ik in de Azoren landde ging ik 

meteen op verkenning uit. Ik zag van alles en nog wat en die nacht sliep ik in een 

ananasboerderij. 

De volgende dag ging ik naar Sete Cidades. Bij het meer was er een rots. Ik nam mijn schop 

en ik groef  een kistje op met daarin een brief over dat er een kaart te vinden is in Barcelona. 

De batterij van mijn helikopter was plat. Gelukkig had ik genoeg geld mee voor een privé 

jacht.  Toen ik daar aangekomen was, ging ik meteen door met de zoektocht. Het duurde 

dagen, weken, maanden voor ik iets vond. Plots in de Sagrada Familia in de kathedraal zag ik 

een geheim knopje, het was eigenlijk een geheime lift waar ik op stond. Toen ik op het 

knopje drukte zakte de grond onder mijn voeten weg. Het was verschrikkelijk snel. Het was 

zelfs zo snel dat de lift rit maar 2 sec duurde. Gelukkig maar, want ik vond het iets te snel. 

Beneden aangekomen zag ik een kaart. Die kaart wees aan dat er op Sao Muigël  een schat 

verborgen was. Ik had alweer pech want een paar dieven hadden de jacht gestolen. Ik ging 

dan maar met het vliegtuig. In het vliegtuig zat een vreemde man. Hij was ook op de hoogte 

van de schat en wilde hem graag voorzijn eigen houden terwijl ik van plan ben om hem aan 

arme mensen te geven en slechts 2 euro voor mijzelf te houden. In Sao Muigël aangekomen 

ging ik eerst even rustig zitten en toen zag ik een hendel, ik trok eraan en de bank werd een 

snelle attractie. Het bracht me naar Atlantis. Daar vond ik de schat. Ik keerde terug. Naast 

mij zat dezelfde man als bij het vliegtuig, hij nam zijn pistool en dwong mij de schat te geven, 

maar ik was slimmer dan hij dacht. Ik had een valse bodem erin verstopt en gaf de schatkist 

aan hem. Hij zag niets in de kist en gaf deze terug aan mij. En toen ging hij weg. 

 

 

 Ik gaf de schat aan de arme mensen en hield 2 euro over. 

 

 einde. 
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