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26 januari
15.43 uur

neller!’ gilde Tess. ‘Ze komen er aan!’
In de verte verschenen de eerste wolven aan de 

rand van het woud.
 Zenuwachtig probeerde Daan de ontsteker opnieuw 
aan te koppelen aan de sneeuwscooter. Dat was niet 
gemakkelijk met zijn dikke handschoenen. Hij vloekte 
binnensmonds. ‘Het lukt niet!’ Hij trok ze uit. 
Onmiddellijk beet de vrieskou in zijn huid.
 Behoedzaam naderden de wolven in een steeds kleiner 
wordende cirkel om hun prooien.
 ‘Toe…’ Tess staarde in paniek naar de grijze dieren. 
Ze telde minstens tien stuks.
 ‘Bijna…’ hijgde Daan. Hij werkte koortsachtig verder. 
Zijn verstijfde vingers werden stilaan gevoelloos. 
‘Klaar!’ Hij sprong op de sneeuwscooter.
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 Tess volgde zijn voorbeeld en sloeg haar armen om 
hem heen.
 Daan draaide de contactsleutel om. 
De motor sputterde en kreunde.
Alsof dit het startsein was voor de wolven zetten ze 
haast gelijktijdig de aanval in. Ze spurtten naar Tess 
en Daan. Steeds sneller.
‘KOMAAN!’ schreeuwde Daan. Hij sloeg met zijn 
vuist op het stuur.
 Brullend kwam de motor tot leven.
 ‘HOU JE VAST!’ Daan boog zich voorover en draai-
de de gashendel volledig open.
 De scooter spoot weg. 
Net op tijd?
 De eerste wolf zette zich af en sprong naar het vluch-
tende tweetal.
 Met een welgemikte trap schopte Tess het dier van 
zich af. Het maakte jankend een buiteling in de 
sneeuw.
 ‘We moeten door de omsingeling heen breken!’ riep 
Daan boven het lawaai uit. ‘Anders zijn we verloren!’ 
 Tess keek over Daans schouder. Uit de tegenoverge-
stelde richting kwamen twee wolven. 

‘Niet doen!’
 ‘We hebben geen keuze!’ Daan maakte zich zo klein 
mogelijk op de scooter en zette zich schrap.
 Een tel later knalde een van de dieren tegen Daans 
rechterschouder. Hij voelde een snerpende pijn. Door 
de schok loste hij zijn greep op de gashendel. 
Tess zag het gevaar. Ze leunde uit alle macht voorover 
en trok de gashendel weer vol open.
 De scooter maakte opnieuw snelheid. 
 ‘Alles oké?’ riep Tess.
 Daan kreunde. Het duizelde hem voor zijn ogen. 
‘Gaat wel…’ bracht hij moeizaam uit. 
 Tess en Daan verdwenen in het woud.
 Het leek alsof Daans plan gelukt was.
 Of toch voor even.
 Achter en naast hen verschenen nieuwe schaduwen 
tussen de bomen. Ze zetten een nieuwe aanval in.
 Daan racete verder. Zijn arm deed verschrikkelijk veel 
pijn, maar hij had geen keuze. Er was geen tijd om 
voorzichtig te zijn. Het was alles of niets. 
 Links en rechts flitsten bomen en rotsen voorbij, ter-
wijl Daan de machine tussen de hindernissen joeg, een 
zacht glooiende helling op.
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1
2 Twee maanden eerder

E

 Opnieuw waagde een wolf zijn kans. Hij sprong met 
geopende muil naar Tess.
 Tess schopte wild in de richting van de aanvaller. 
‘AU!’ Ze gilde het uit. 

en mistroostige zaterdag eind november. Buiten 
regende het pijpenstelen.

 Daan strekte zich gelukzalig uit op de bank in de bib. 
Sinds hij vorig jaar in het Sint-Dysmascollege was te-
rechtgekomen, was er heel wat veranderd. Niet alleen 
zat hij nu in het tweede jaar, zodat hij niet langer tot 
de jongsten behoorde. Bovendien was het leven er in 
deze kostschool voor rijkeluiskinderen flink op 
verbeterd. 
 Hoe dat zo kwam? Tijdens het eerste jaar had hij Tess 
leren kennen, een ietwat vreemd meisje. Ze droeg 
inktzwarte kleren, donkere kralen en kettingen, en 
opzichtige oorbellen aan haar oren. Haar zwarte haren 
staken steeds wild alle kanten op. Maar het meest 
vreemde was haar explosieve karakter. Ze trok zich 
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van niemand iets aan en ging haar eigen gangetje. 
Sinds haar ouders – leden van de geheime dienst – 
twee jaar geleden spoorloos verdwenen, was ook zij te-
gen haar zin op Sint-Dysmas beland.
Daan grijnsde. Hun kennismaking was niet zonder 
slag of stoot verlopen. De eerste maanden had ze hem 
botweg afgesnauwd en wandelen gestuurd. Dat was 
veranderd toen ze samen de Invincebles te grazen had-
den genomen. Een zootje etters, dat de klas en de 

school terroriseerde.
Vince McKenzie was de leider van die bende. Wat 
haatte Daan die vent. Zoon van John McKenzie, een 
van de grootste gangsterbazen van New York. Vince 
liet geen gelegenheid onbenut om iedereen het leven 
zuur te maken. Hij werd omringd door de nietsnutten 
Axl, Zhao, Christophe en Leila, van wie de vaders be-
langrijke taken vervulden in de misdaadorganisatie 
van John McKenzie. Vince had zijn groep de 
“InVINCEbles” – de onoverwinnelijken – gedoopt. 
Dat vond hij wel passend, omdat zijn naam erin 
voorkwam.
 En ook Tess en Daan hadden een clubje opgericht: 
RASCAL, Rescue And Safety Club Against 
Lowlifes. Het betekende “Reddings- en veiligheids-
club tegen tuig”. Sinds ze erin geslaagd waren om de 
plannen van de Invincebles – het stelen van de 
Bengaalse Tijger – te verijdelen, waren ze onafschei-
delijke vrienden geworden. En ook de andere leerlin-
gen van de klas begonnen, samen met hen, wat meer 
weerwerk te bieden tegen de pesterijen van Vince en 
zijn kornuiten.
 Dus al bij al was het leven er toch rustiger op 
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geworden.
 Daan had besloten om dit weekend gewoon op school 
te blijven. Zijn vader, een steenrijke zakenman, was 
zoals gewoonlijk toch niet thuis. Dat was eigenlijk 
nooit anders geweest. Vroeger had Daan dat ook niet 
zo erg gevonden. Zijn moeder – de liefste moeder van 
de wereld – had immers steeds voor hem klaargestaan 
en hem liefde en een warm nest gegeven. En toen 
stierf ze enkele jaren geleden plots, na een korte ziek-
te. Daan dacht nog dikwijls aan haar. Hij schudde zijn 
hoofd en wilde opstaan. Misschien wist Tess wel wat 
te doen.
 Als je over de duivel spreekt… 
 Tess wandelde gehaast binnen. ‘Weet je wie ik zonet 
tegen het lijf liep in de gang?’ Ze plofte naast Daan op 
de bank. 
 Hij haalde zijn schouders op. ‘Geen idee… De meeste 
leerlingen gaan naar huis toe tijdens het weekend.’
 ‘Leila,’ zei Tess samenzweerderig. ‘Ze blijft hier anders 
nooit. Zij niet, noch de andere Invincebles.’ 
 ‘Tja…’ Daan krabde in zijn haar. Hij kon zo niet di-
rect een reden bedenken. Eigenlijk interesseerde het 
hem ook niet echt. Leila was het enige meisje van die 
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bende etters. Ze zag er best leuk uit, maar was onuit-
staanbaar. Steeds bereid om anderen te pesten en te 
treiteren. Haar bijnaam was “De Slang” omdat ze zo’n 
kreng was. ‘Misschien heeft ze gewoon geen zin? Net 
als wij?’
 ‘Volgens mij,’ Tess keek even om zich heen, ‘volgens 
mij is er meer aan de hand. Sinds enkele dagen loopt 
ze een beetje verloren op school. Het lijkt wel of ze 
niet meer welkom is in het clubje van de Invincebles.’
 ‘Mij een zorg. Die heks verdient niet beter.’ Daan be-
greep de plotse interesse van Tess voor Leila niet echt. 
Wat hem betrof, kon ze verrekken.
 Tess liet zich niet van haar stuk brengen. ‘Misschien 
heeft het iets te maken met het feit dat haar vader 
laatst gearresteerd werd vanwege een misgelopen actie 
enkele jaren geleden?’
 Daan knikte. Daar had hij inderdaad iets over 
opgevangen.
 ‘Wel, ik heb gelezen dat de misdaadorganisatie van 
Vinces vader nu ontkent ook maar iets met die vent te 
maken te hebben,’ ging Tess onverstoorbaar verder.
 ‘Hoe zou je zelf zijn,’ mompelde Daan.
 ‘Klopt, en daarom denk ik dat de Invincebles Leila nu 
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1
3 Project Rusland

S tilte!’ zei mevrouw Dorsy, de lerares geschiede-
nis, vermanend.

 Het geroezemoes verstomde.
 ‘Zoals jullie weten, vertrekken we op maandag 12 
januari voor twee maanden naar het Sint-
Antoniuscollege in Sint-Petersburg in Rusland. Dit 
doen we in het kader van een uitwisselingsproject. De 
leerlingen van het tweede jaar van het Sint-
Antoniuscollege verblijven in onze school, terwijl wij 
kennismaken met hun land en hun cultuur.’ Mevrouw 
Dorsy liet een stilte vallen. ‘Tijdens ons verblijf zullen 
we ook een treinreis maken over de Trans-Siberische 
spoorlijn.’ Ze toonde een kaart op het smartboard. 
‘Het is de langste spoorlijn ter wereld en de 
belangrijkste van Rusland. De spoorlijn is 9289 

ook hebben laten vallen als een steen,’ besloot Tess.
 ‘Mooi stelletje vrienden.’ Daan fronste zijn wenk- 
brauwen. ‘Goed, genoeg over dat zootje. Gaan we wat 
gamen? Ik moet je dat spelletje van gisteren nog 
betaald zetten.’
 ‘Mooi niet,’ grijnsde Tess. ‘Ik geef je nog eens op je 
donder.’
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kilometer lang en strekt zich uit van de Russische 
hoofdstad Moskou dwars door Siberië naar 
Vladivostok, in het uiterste oosten van het land. De 
reis zal zestien dagen duren en ons voeren door 
prachtige, onherbergzame gebieden. Op grote delen 
van het traject is er geen internetverbinding en is het 
onmogelijk om te telefoneren. Stel jullie dat even voor: 
enkele dagen zonder internetverbinding.’ Ze keek de 
leerlingen grijnzend aan. ‘Iedereen krijgt een brief mee 
voor zijn ouders dat jullie dikwijls niet bereikbaar 
zullen zijn en dat ze dan niet ongerust hoeven te 
worden. Onderweg zullen we op verschillende 
plaatsen halt houden. Wij zullen de reis in de andere 
richting maken, dus van Vladivostok naar Moskou.’
 Een golf van opwinding ging door de klas. De meeste 
leerlingen waren wel een en ander gewoon als het op 
luxe en reizen aankwam, maar een reis met de Trans-
Siberische Express was toch iets om naar uit te kijken.
 Daan knipoogde naar Aleksandr, die naast hem zat. 
Diens vader was een van de rijkste mensen van 
Rusland. Aleksandr had al een keertje de trip ge-
maakt, maar zelfs hij leek in zijn sas met het 
vooruitzicht.

 ‘Ssst…’ Mevrouw Dorsy stak haar handen in de lucht.
 Het werd opnieuw stil.
 ‘Zo zullen we bijvoorbeeld een dag halt houden in het 
gehucht Catharina Selo, waar we een lange tocht met 
sneeuwscooters zullen maken. Catharina Selo bete-
kent letterlijk “het dorp van Catharina”. Die plek zegt 
jullie waarschijnlijk helemaal niets, maar graag deel ik 
een legende met jullie.’ Mevrouw Dorsy schraapte ge-
wichtig haar keel. ‘Zoals jullie weten, werden er tij-
dens de Tweede Wereldoorlog vele kunstschatten, 
maar ook goud, zilver en juwelen geroofd uit talloze 
musea in Europa. Sommige kunstwerken werden na 
de oorlog teruggevonden, maar vele andere gingen 
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voor altijd verloren. Volgens het verhaal bemachtigde 
de Russische generaal Vasili Antonov een van die 
schatten toen de oorlog op zijn einde liep. Hij was 
echter niet van plan om hem terug te schenken aan de 
eigenaars, maar besloot hem voor zichzelf te houden. 
Hij verborg de schat ergens in de streek rond het 
plaatsje Catharina Selo. Kort daarop keerde hij terug 
naar het oorlogsfront. Twee weken later liepen hij en 
zijn mannen in een hinderlaag en ging het geheim 
voor altijd verloren. Volgens de overlevering zou de 
schat ondertussen zo’n 300 miljoen euro waard zijn.’ 
 Aleksandr floot langgerekt.
 ‘Pfft…’ snoefde Zhao. ‘Zakgeld. De meeste dagen heb 
ik dat gewoon op zak.’ Hij keek verwaand om zich 
heen. Hij had een klein metalen brilletje op zijn neus 
en inktzwart haar dat steeds met veel gel steil achter-
uit gekamd was.
 De andere Invincebles begonnen onbedaarlijk te 
lachen.
 ‘Ja hoor, Zhao.’ Mevrouw Dorsy rolde met haar ogen. 
‘Ondertussen heeft niemand ook maar enig idee of het 
verhaal klopt en, zo ja, waar de schat zich op dit ogen-
blik bevindt.’

 Daan keek lachend naar Tess. Wat een sensationeel 
nieuws! Plots schrok hij.
 Tess staarde lijkbleek voor zich uit. Een immense 
droefheid was over haar heen gegleden. 

‘Wat is er aan de hand?’ Daan was na de les Tess ach-
ternagelopen, die als een geest door de hal waarde. 
 Tess reageerde niet. Ze leek wel in shock.
 Daan greep Tess bij de arm. ‘Hey, vertel me wat er aan 
de hand is! Het lijkt wel of je net een griezelverhaal 
gehoord hebt!’
 ‘Dat is ook zo…’ fluisterde Tess haast onhoorbaar.
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1
4 Het verhaal van Tess

aan had Tess meegetroond naar de bib, waar ze 
ongestoord konden praten. ‘Zo, en nu ga je me 

zeggen wat er aan de hand is!’ zei hij streng. ‘Je maakt 
me ongerust!’
 ‘Vasili Antonov…’ fluisterde ze.
 ‘Wie is…’ begon Daan. ‘Oh ja, die Russische generaal 
over wie mevrouw Dorsy het zonet had. Wat is er zo 
belangrijk aan die man?’
 Tess slikte. ‘Ik ken die naam…’
 ‘En wat dan nog?’ Daan begreep er niets van. 
 Tess haalde diep adem en stak van wal. ‘Herinner je je 
nog dat ik je verteld heb dat mijn ouders zo’n twee jaar 
geleden spoorloos verdwenen zijn?’
 Daan werd plots heel ernstig. ‘Tuurlijk, maar wat heeft 
dat ermee te…’

 ‘Twee dagen voor hun verdwijning hoorde ik per on-
geluk flarden van een gesprek tussen mama en papa. 
Ik ving onder andere de namen “Antonov” en 
“Catharina Selo” op. Ik probeerde natuurlijk meer van 
hen te weten te komen, maar zoals verwacht lukte dat 
niet. Wat me wel opviel, was dat ik mijn ouders nooit 
zó opgewonden heb gezien als toen.’ Tess haalde haar 
schouders op. ‘Ze gedroegen zich heel vreemd. De dag 
erna gaf papa een grote bos rode rozen aan mama.’
 ‘Zo? Wat is daar zo bijzonder aan? Deed je vader dat 
anders nooit?’ probeerde Daan. ‘Ik bedoel, gaf hij 
nooit bloemen?’
 ‘Oh jawel, bijna wekelijks, maar altijd tulpen of lelies, 
want dat waren de lievelingsbloemen van mama. En 
nooit rode bloemen en al zeker geen rozen, want daar 
had mama een hekel aan.’ Tess keek Daan strak aan. 
‘Maar die dag gaf hij haar dus een bos rode rozen. 
Mama begon te schaterlachen en vloog papa om zijn 
nek. Ze vroegen me om een foto te maken met hun 
oude camera en namen het filmrolletje die avond mee 
naar hun onderduikadres om het te ontwikkelen.’
‘Niemand heeft weet van dat adres, behalve ik. En jij,’ 
verbeterde Tess snel. ‘Ze verborgen er al hun spullen 
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en materiaal: paspoorten, explosieven, vermommingen 
en…’ Ze wachtte even.
 Daan glimlachte. Tijdens hun avontuur met de 
Bengaalse Tijger hadden ze in het appartement een 
boel nuttige zaken opgehaald.
 ‘De dag erna verdwenen ze. Niemand heeft ooit nog 
een spoor van hen teruggevonden.’ Tess’ ogen blonken. 
‘Ik heb de foto nooit gezien.’
 ‘Die lag misschien op het onderduikadres?’ opperde 
Daan.
 Tess schudde het hoofd. ‘Ik heb de weken erna tever-
geefs naar aanwijzingen gezocht. Dagenlang heb ik 
het appartement ondersteboven gehaald.’
 ‘En jij denkt dat die generaal Antonov iets met hun 
verdwijning te maken zou hebben? Die man is al lang 
dood! Hoe kan…’
 ‘Weet ik niet… Maar het voelt niet goed.’ Tess keek 
triest voor zich uit.
 ‘Misschien moeten we toch nog eens een kijkje gaan 
nemen op het onderduikadres?’ probeerde Daan. 
‘Misschien heb je iets over het hoofd gezien? Je weet 
maar nooit.’
 Tess glimlachte dankbaar en knikte. ‘Oké dan…’

De volgende zaterdag zouden Tess en Daan elkaar 
rond 13.00 uur ontmoeten aan het appartement. 
 Iets voor het afgesproken uur kwam Daan aan. 
 Het appartement was ondergebracht in een oud, opge-
knapt pakhuis met hoge, lange ramen, midden in de 
haven. In vroegere tijden had het dienstgedaan als op-
slagruimte voor koffie, kaas en graan. Nu huisvestte 
het op elk van de vier verdiepingen twee luxueuze ap-
partementen. Tess’ ouders hadden het hunne nog voor 
een prikje kunnen aankopen toen de buurt nog niet zo 
hip en duur was.
 Daan was er al eens met Tess naartoe geweest. Het 
appartement – een grote ruimte – was prachtig 
opgeknapt. 
 Op de derde verdieping werd een van de appartemen-
ten te koop aangeboden.
 ‘Loft – 30 bij 10 meter – 1 miljoen euro,’ las Daan 
hardop. ‘Niet slecht…’
 ‘Hallo!’
 Daan schrok op uit zijn overpeinzingen. ‘Ah, ben je 
daar?’
 Tess liep zonder te antwoorden naar de buitendeur, 
stak de sleutel in het slot en ging naar binnen. 
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 In het midden van de centrale hal stond een oude goe-
derenlift met open tralies. 
 Tess schoof de getraliede deur opzij en stapte in. ‘Kom 
je?’
 Daan volgde aarzelend Tess’ voorbeeld. De oude lift 
boezemde hem weinig vertrouwen in.
 Tess was stiller dan anders. Ze beet nerveus op haar 
lip. Waarschijnlijk hoopte ze toch nog – tegen beter 
weten in – op een spoor of aanwijzing over de verdwij-
ning van haar ouders.
 Met een schok kwam de lift tot stilstand op de derde 
verdieping. 
 Voor het appartement haalde Tess diep adem. 
Vervolgens opende ze de deur en stapte binnen.
 Kriskras op de oude plankenvloer stonden kisten met 
materiaal en enkele tafels met computerschermen op. 
In de hoek bevonden zich een schamel bed met een 
nachtkastje en een eenvoudige wastafel. De loft had 
duidelijk nooit echt als woonruimte dienstgedaan.
 ‘Daar,’ Tess wees naar een grote stapel kartonnen do-
zen,’ liggen alle documenten die ik tot nog toe gevon-
den heb. Als we ze een voor een doornemen, vinden 
we misschien een aanwijzing. Niet dat ik dat 

verwacht,’ voegde ze er weinig hoopvol aan toe. ‘Ik 
heb alles al een miljoen keer doorzocht.’
 Daan pakte een grote doos, zette zich aan een tafel en 
ging aan het werk.
 
Enkele uren en vele dossiers later ging Daan vermoeid 
achteruitzitten. Deze klus zou een eeuwigheid duren. 
Hij zuchtte en staarde moedeloos naar de berg dozen 
die nog op hem wachtte.
 ‘Vreemd.’ Daan fronste zijn wenkbrauwen en stond op. 
Hij liep naar de ene kant van de kamer en stak met 
grote passen de ruimte over tot aan de overzijde. 
‘Tess?’
 ‘Mmmm?’ Ze keek niet op van haar papieren.
 ‘Had je me niet verteld dat alle appartementen in het 
gebouw even groot zijn?’ 
 ‘Klopt. Ze hebben elke verdieping exact in tweeën 
verdeeld. Waarom?’
 ‘Wel…’ Daan krabde in zijn haar. ‘Deze ruimte meet 
hooguit 25 bij 10 meter.’
 ‘En wat dan nog?’ antwoordde Tess verveeld. ‘Je slaat 
wartaal uit. Lees liever wat verder. Er valt nog een 
hoop te doen.’

27
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 Daan mat nogmaals met grote passen de lengte van de 
kamer. ‘22… 23… 24… 25. Klopt.’
 Tess keek Daan boos aan. ‘Aan die informatie hebben 
we écht niets. Tenzij je me nu onmiddellijk vertelt 
waar dit in ’s hemelsnaam goed voor is.’
 ‘Wel… Beneden aan de voordeur hangt een bord dat 
het andere appartement op de derde verdieping te 
koop staat.’
 ‘En wat dan nog?’ herhaalde Tess. Ze begon er schoon 
genoeg van te krijgen. ‘Als je het wil kopen, vraag je 
het toch gewoon aan je vader? Die heeft toch geld 
ge…’
 ‘Och, hou toch op!’ Ook Daan kreeg het stilaan op 
zijn heupen. ‘Ik probeer te helpen. Op het bordje staat 
ook dat het appartement 30 bij 10 meter groot is. Dus 
zou deze ruimte ook zo groot moeten zijn. En dat is 
ze niet!’ Hij wandelde terug naar de muur aan de an-
dere zijde. ‘24… 25… Zie je wel?’ 
 Tess gaapte luidruchtig. ‘Boeien…’
 Daan deed alsof hij dat niet gehoord had en begon op 
verschillende plaatsen met zijn vuist op de wand te 
bonken. 
 Tess schudde geërgerd haar hoofd en las verder.

 Daan drentelde heen en weer voor de muur. ‘En 
toch… Help me even met deze kast, wil je? Je kunt zo 
dadelijk nog altijd boos op me zijn.’
 Tess wierp een pak papieren voor zich op tafel en 
stond met een ruk op. ‘Oké, jij je zin. Maar ik waar-
schuw je. Dit oeverloze geleuter leidt maar beter er-
gens toe.’
 ‘Jajaja. Duw je deze kast mee naar rechts?’ Daan be-
gon als een bezetene aan de kast te sjorren.
 Tess zuchtte nogmaals hartgrondig, maar deed wat 
haar gevraagd werd.
 Traag maar zeker schoof de kast naar rechts. Achter 
de kast verscheen…
 ‘Een deur?’ Tess’ mond viel open.
 ‘Há!’ antwoordde Daan stoer. ‘Ik durf er mijn skate-
board om te verwedden dat hierachter de ontbrekende 
vijf meter van de ruimte ligt. En,’ hij keek Tess uitda-
gend aan, ‘misschien ook enkele antwoorden op onze 
vragen.’ 
 Tess knikte ernstig. 
 De deur had geen klink, enkel een schuifhendel.
 ‘Klaar?’ Daan schoof de hendel naar rechts.
 De deur zwaaide knarsend open.
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 ‘Bingo!’ Daan stak triomfantelijk zijn armen in de 
lucht. 
 Een smalle, lange ruimte verscheen. Boordevol tafels 
met stoffige computerschermen, zendapparaten en 
landkaarten aan de muren. Het leek wel het hoofd-
kwartier van een legereenheid.
 ‘S… Sorry…’ fluisterde Tess verward. ‘Ik wilde zo 
wanhopig graag iets over mijn ouders te weten komen 
dat ik… Sorry, het klonk ook zo vreemd.’
 ‘Zand erover.’ Daan gaf Tess plagend een duwtje. 
‘Kom, misschien worden we hier iets wijzer.’ Hij ging 
verder naar een grote tafel, waarop in het midden een 
kartonnen doos stond. Op de zijkant ervan was met 
een viltstift in grote zwarte letters “VERLOREN 
VOORWERPEN” geschreven.
 Nieuwsgierig opende Daan de doos en begon erin te 
rommelen. Achtereenvolgens haalde hij er een oud te-
lefoontoestel, papieren en allerlei kantoormateriaal uit. 
Opeens verstijfde hij. 
 ‘Wat is er?’ vroeg Tess, die naast hem was komen 
staan.
 ‘Wauw…’ fluisterde Daan.
Op de bodem lag een dikke map waarop 

“ANTONOV” gekriebeld was.  
Daan sloeg het bundeltje met trillende handen open. 
‘Een landkaart…’ Hij vouwde het zenuwachtig open. 
‘Een kaart van Siberië in Rusland. En hier ligt het sta-
tion van Catharina Selo.’ Zijn vinger bleef rusten op 
een omcirkeld punt aan een spoorlijn. ‘En hier, hier, 
hier en hier…’ Zijn vinger ging kriskras over de kaart 
naar zeven andere omcirkelde punten. Hij boog zich 
wat dichter naar de kaart toe om de letters te kunnen 
lezen. ‘Zeven kapelletjes… Verspreid over de streek.’ 
Hij las snel de legende van de kaart en begon in zich-
zelf te rekenen. ‘De afstand van het station naar elk 
van de kapellen is tussen twintig en… zestig kilome-
ter. Misschien heeft generaal Antonov op een van die 
plekken zijn schat achtergelaten?’ vroeg Daan meer 
aan zichzelf dan aan Tess. 
 Tess haalde haar schouders op. ‘Denk je?’
 Daans ogen blonken van opwinding. ‘Een map waar-
op “Antonov” staat met daarin een kaart met zeven lo-
caties? Kan haast niet anders. De vraag is alleen: welk 
van die zeven plaatsen is de echte schatplaats?’
Achteraan in de map stak een bruine envelop.
‘Misschien zit hier nog een aanwijzing in?’
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1
1Zenuwachtig maakte Tess hem open en haalde er een 

foto uit. Ze sloeg een hand voor haar mond. ‘Papa? 
Mama?’
 In haar andere hand hield ze een foto van een stralend 
koppel. Een jonge vrouw lachte gelukkig naar een 
man. Ze hield een grote bos rode rozen vast.
 Daan staarde ontzet naar de foto en het meisje naast 
hem. Van Tess’ anders zo stoere houding restte niets 
meer. Grote tranen rolden over haar gezicht. Traag 
streek ze met haar vingers over het gelaat van de jonge 
vrouw. ‘Mama?’

1
5 Strijdplan

Z onder nog iets te zeggen, was Tess weggevlucht 
uit het appartement. Bij aankomst in het Sint-

Dysmascollege was ze regelrecht naar haar kamer ge-
gaan en had de deur achter zich vergrendeld. 
 De daaropvolgende dagen had Tess zich ziek gemeld 
bij de ziekenboeg van de school en zich volledig van de 
buitenwereld afgesloten.
 Voor en na de les haastte Daan zich telkens naar de 
kamer van Tess. Maar hoe hij ook probeerde, Tess liet 
hem niet binnen. Steeds moest hij zonder succes 
afdruipen.
 Dat ontging ook de Invincebles niet. Ze zagen hun 
kans schoon en lieten die niet onbenut om Daan te 
jennen. Zeker niet toen Christophe op donderdag 
Daan had zien drentelen bij Tess’ kamer.
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Christophe werd ook wel de “Rat” genoemd. Die bij-
naam had hij niet gestolen. Hij was geniepig, klein en 
gedrongen, en had met zijn spitse gezicht, kraaloogjes 
en vooruitstekende tanden wel wat weg van het 
ongedierte. 
‘Last met de meiden?’ riep Christophe die avond door 
de eetzaal toen Daan moedeloos binnenslenterde. 
‘Loser!’
 Vince en de anderen begonnen hysterisch te lachen.
 Daan had er genoeg van. Hij liep met grote passen 
naar de tafel van de Invincebles. ‘Nu moet jij eens 
goed luisteren, stuk onbenul. Je houdt hiermee op 
of…’ Hij ging dreigend voor Christophe staan.
 ‘Of wat?’ kwam Vince spottend tussenbeide. Hij knik-
te even naar Axl, die prompt rechtsprong.
‘Of wat?’ herhaalde Axl, de rechterhand van Vince. 
Hij keek Daan spottend aan. Hij was met zijn 1 meter 
80 een reus voor zijn leeftijd en had spieren als stalen 
kabels. Hij had een kort geschoren kop en een litteken 
op zijn rechterwang. 
 Onder normale omstandigheden had Daan het hierbij 
gelaten. Met Axl zocht je geen heibel. Maar vandaag 
wel. Hij keek Axl vernietigend aan. ‘Weg, aap…’ siste 

hij. ‘Ik praat niet met imbecielen.’ Daar had hij on-
middellijk spijt van.
Axl greep Daan bij zijn kraag, tilde hem met één hand 
op en wierp hem van zich af.
Het volgende ogenblik zeilde Daan door de lucht, be-
landde onzacht op een andere tafel en tuimelde verder 
op de grond.
 ‘Problemen, jongens?’ Meneer Verstraten – de schei-
kundeleraar – kwam aangesneld.
 ‘Nee, hoor,’ antwoordde Axl grijnzend. ‘Daan was uit-
gegleden. Ik wilde hem net rechthelpen. Niet?’ Hij 
stak zijn hand uit naar Daan, die kreunend overeind 
kwam.
‘Is dat zo?’ Meneer Verstraten geloofde er duidelijk 
niets van en keek Daan vragend aan. 
‘J… ja,’ antwoordde Daan snel. Hij negeerde de uitge-
stoken hand van Axl en maakte zich uit de voeten.
Op de achtergrond klonk het hoongelach van de 
Invincebles.
Daan liep regelrecht naar de kamer van Tess en klopte 
op de deur. ‘Toe, Tess, dit moet ophouden. Ik begrijp 
jouw verdriet, maar dit heeft lang genoeg geduurd.’
Het bleef stil aan de andere kant.
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‘Mag ik?’ Daan wees naar een plekje naast haar.
Tess haalde haar schouders op.
‘Maar eerst…’ Daan ging naar het raam en schoof de 
gordijnen open. ‘Van deze omgeving word je heus niet 
vrolijker.’
Een stralende herfstzon wierp een uitbundig licht naar 
binnen.
Tess zag er grauw en onverzorgd uit. Strepen uitgelo-
pen mascara liepen over haar gezicht.
‘Zo, dat is al beter.’ Daan ging naast haar zitten. ‘En 
nu gaan we praten. Ik heb alle tijd van de wereld.’ Hij 
sloeg zijn arm om Tess’ schouders en trok haar tegen 
zich aan. 
‘Het is niet eerlijk,’ fluisterde Tess. ‘Mijn ouders…’ Ze 
haalde schokkend adem.
‘Weet ik,’ antwoordde Daan, ‘maar daar kunnen we 
niets meer aan veranderen, hoe graag we dat ook 
wensen.’
‘En toch is het niet eerlijk,’ herhaalde Tess.
Enkele minuten lang viel er een geladen stilte.
‘Maar weet je wat we wel kunnen doen?’ Tess sprong 
zo bruusk op dat Daan zich rot schrok. Ze keek hem 
verbeten aan. ‘Ik maak af waar mijn ouders mee 

‘Weet je,’ Daan ging met zijn rug tegen de deur zitten, 
‘ik heb dit ook meegemaakt. Mijn mama is drie jaar 
geleden gestorven. Mijn vader was altijd op zakenreis, 
dus daar kon ik niet terecht met mijn verdriet. De eni-
gen die ik kon aanspreken, waren mijn nanny’s en het 
personeel. Niets is zo erg als een verlies helemaal al-
leen te moeten verwerken. Ik had niemand. Jij hebt 
nog een oma die heel erg om je geeft. En een goede 
vriend,’ voegde hij er stil aan toe, ‘of je dat nu leuk 
vindt of niet.’
Daan hoorde gestommel. ‘Weet je wat? Ik blijf hier 
gewoon zitten tot je opendoet. Ook al levert me dat 
straf op of nog meer getreiter van de Invincebles.’
Nog meer gestommel.
Een sleutel werd met een droge klik omgedraaid. 
Daan, die nog steeds tegen de deur zat, tuimelde naar 
binnen.
Het was donker in de kamer, nog meer dan anders. 
Enkel een lampje op een nachtkastje in de hoek wierp 
een flauw licht. Op de achtergrond klonk naargeestige 
muziek. 
Tess was in kleermakerszit op haar bed gaan zitten. 
Ze staarde voor zich uit.
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begonnen zijn. We gaan achter die schat van Antonov 
aan!’
‘Dat meen je niet,’ mompelde Daan. 
‘Toch wel.’ Tess ijsbeerde door de kamer. ‘En mis-
schien komen we dan ook meer te weten over mijn ou-
ders. Iets zegt me dat hun verdwijning iets met die 
schat te maken heeft.’
Daan keek Tess strak aan. ‘Heb je enig idee hoe waan-
zinnig je klinkt? Siberië is geen plek om alleen op 
schattenjacht te gaan. Het is er ijskoud en onherberg-
zaam. Er zitten wolven en beren en…’
‘Alleen? Ik ben toch niet alleen?’ antwoordde Tess. ‘Jij 
bent er toch ook?’
‘Wa… W… wát?!’ Daan verslikte zich haast. Dit ge-
sprek ging helemaal de verkeerde richting uit.
‘Tuurlijk!’ Tess werd steeds enthousiaster. ‘Wat hebben 
we te verliezen? Helemaal niets!’
Daan dacht daar helemaal anders over. Zijn hersens 
draaiden op volle toeren, op zoek naar argumenten om 
Tess op andere gedachten te brengen. ‘We kunnen niet 
zomaar van school verdwijnen. Dat zou wel heel ver-
dacht zijn.’
‘Doen we ook niet,’ ratelde Tess. ‘Neen, we wachten 

nog tot januari en dan zoeken we het uit tot op de bo-
dem. Mevrouw Dorsy vertelde dat de trein een hele 
dag halt houdt in Catharina Selo. Dus gaan we tijdens 
de treinreis in Siberië op onderzoek en klaar is Kees!’
Daan besefte dat het verhaal van Tess veel te simpel 
klonk. Maar dat was het natuurlijk niet. Op de kaart 
waren zeven kapelletjes omcirkeld. Zeven plekken in 
een woestenij van sneeuw en ijs, kilometers van elkaar 
verwijderd. Die zouden ze nooit op één dag kunnen 
bezoeken. Bovendien was het helemaal niet zeker dat 
Tess’ ouders het bij het rechte eind hadden. Ze konden 
net zo goed op een dood spoor zitten. Hij keek even 
naar Tess. 
Ze straalde.
Daan besloot niets te zeggen. Hij sloot vermoeid zijn 
ogen.
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