De koning van het Ondergrondse
Rijk

E

r was eens een jongen die altijd in zijn kamer zat. In zijn kamer staat een
kast. Als je in de kast stapt kom je in een grot terecht. De grot was een
plek voor als hij zich verveelde. Niemand wist van het bestaan van de grot.
De grot was achter een paar jassen. Door een spiraal glijbaan kwam je in de
grot. Hij was daar altijd alleen. Via een touwladder kwam hij bij een boekenkast
die hij naar voren kon duwen en er zo uitkwam. En als hij in zijn kamer was,
duwde hij de boekenkast naar achter. Zodat niemand achter het bestaan van
de grot kwam.
Op een dag ontdekte hij in de grot een oud schilderij van een koning. Hij werd
nieuwsgierig en trok het schilderij van de muur af. Hij kwam tot de ontdekking
dat er vroeger onder zijn huis een geheim kasteel stond.

Het ondergrondse kasteel was ondertussen
een ruïne geworden. Hij kroop door het gat
achter het schilderij en kwam in het kasteel.
Hij liep door de gangen van het kasteel. Het
rare van het kasteel was dat de fakkels aan
de muur nog brandden. Toen kwam hij aan
in de troonzaal. Daar zag hij een troon en
op die troon zat een skelet met een kroon.

Het skelet had een briefje in zijn hand. En op het briefje stond:

Pak de sleutel
uit mijn zak
en maak de schatkist
open
en wordt de Koning van
het Ondergrondse Rijk

Hij pakte de sleutel uit de zak van het skelet, liep naar het midden van de
troonzaal en opende de schatkist. En tot zijn verbazing zat het vol met goud.
Toen was hij koning geworden van het Ondergrondse Rijk. Hij hoefde nooit
meer zakgeld te krijgen van zijn ouders. De schat was oneindig groot, hij had
genoeg geld voor zijn hele leven. Hij kon zijn hele leven leven als biljonair! Toen
hij de kroon van het skelet zijn hoofd pakte en het op zijn hoofd zette, bleek
het te beschikken over speciale krachten.

Door de speciale krachten gehoorzaamde iedereen die in het Ondergrondse
Rijk leefde hem. Toen was hij boven de grond een gewone jongen, maar onder
de grond was hij Koning!
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