INHOUD

In het Nederlands uitgegeven door:
BILLY BONES
Vliegtuigstraat 6-H
1059 CL Amsterdam
BILLY BONES is een imprint van MEIS & MAAS
Eerste druk, juli 2021
Nederlandse vertaling: Jurjen Tiersma
www.billybones.nl
LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob conﬁgurations,
the Miniﬁgure and NINJAGO are trademarks of the LEGO Group.
©2021 The LEGO Group.
Manufactured by AMEET Sp. z o.o.
under license from the LEGO Group.
AMEET Sp. z o.o.
Nowe Sady 6, 94–102 Łódź – Poland
ameet@ameet.eu
www.ameet.eu
www.LEGO.nl
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van dit boek mag
worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm dan ook,
noch door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief
fotokopiëren of opnemen noch door enige vorm van informatieopslag en
retrievalsysteem, zonder schriftelijke toestemming van AMEET Sp. z o.o.
Rubriek:
Kinderboeken/tijdschriften
Originele titel: LEGO® NINJAGO®: The Curse of the Cat-Eye Jewel
Titel:
LEGO® NINJAGO®: De vloek van het kattenoogjuweel

LBWS_6701_inside_NL.indd 4-5

Serie:
LBWS
Model nummer: LBWS-6701
Druk:
01/NL

Proloog ..................................................................... 7
Hoofdstuk 1: De reis begint ................................... 11
Hoofdstuk 2: De mysterieuze ninja ........................ 25
Hoofdstuk 3: Aanval van de groene krijgers .......... 33
Hoofdstuk 4: Nineko .............................................. 47
Hoofdstuk 5: De kunst van Catjitzu ....................... 57
Hoofdstuk 6: Ninja of tovenares? .......................... 79
Hoofdstuk 7: Op zoek naar onsterfelijkheid .......... 85
Hoofdstuk 8: De tempel van de juweelbewakers ... 91
Hoofdstuk 9: Pak het juweel! ................................ 111
Hoofdstuk 10: De vloek wordt verbroken ............ 129
Epiloog ................................................................. 133
Woordenlijst ......................................................... 139

24.05.2021 08:24:59

Proloog

Plons!

Na een achterwaartse salto over Kai’s hoofd, landde
de Groene Ninja in een plas. Kai werd drijfnat van het
opspattende water.
‘Hé, kijk uit!’ klaagde Kai, de Vuur Ninja. ‘Meester
Wu, waarom moeten we in de regen trainen?’
Meester Wu keek vanaf een rots toe hoe Lloyd, Kai,
Cole, Nya en Zane met elkaar oefenden bij het Klooster
van Spinjitzu. De regen stroomde langs de randen van
zijn ronde strohoed, waardoor zijn gezicht droog bleef.
‘Denk je dat het weer gehoorzaamt als een gevecht
begint, ninja?’ vroeg Meester Wu. ‘Reken er maar niet
op. Je moet je vaardigheden oefenen in alle omstandigheden. Begrijp je dat?’
‘Ja, Meester Wu,’ gromde Kai. Hij sprong in de
lucht en probeerde Cole te trappen. Cole ontweek de
aanval en gleed uit in de modder.
7
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‘Binnen is toch ook een omgeving?’ vroeg Cole, de
Aarde Ninja. ‘Waarom kunnen we daar niet trainen,
waar het warm en droog is?’
Nya surfte naar de rest op een golf van modderig
water die ze met haar elementaire kracht beheerste.
Iedere ninja had het vermogen om een element van
de natuur te beheersen, en Nya was de Water Ninja.
‘Ik zie het probleem niet zo,’ zei ze. ‘Trainen in de
regen is leuk!’
Ze sprong van de golf die over Lloyd, Cole, Kai en
Zane heen klotste.
‘Ik ben het met Nya eens,’ zei Zane, de Titanium
Ninja. ‘Dit doet me denken aan de eerste dagen van

mijn training, toen ik op de bodem van een meer
mediteerde.’
Nya keek om zich heen. ‘Hé, waar is Jay? Ik dacht dat
die wel wat bliksem aan deze storm zou willen toevoegen.’
Jay stormde het klooster uit, met in zijn hand een
ouderwetse paraplu met een lang bamboe handvat en
een klein scherm.
‘Sorry dat ik te laat ben!’ zei hij.
‘Niet openmaken!’ waarschuwde Meester Wu.
Jay fronste. ‘Deze niet? Ik vond hem in een kast. Ik
dacht, omdat het regent…’
‘Je dacht dat je met een paraplu ging trainen?’ vroeg
Nya.
‘Waarom niet?’ reageerde Jay. ‘Ik kan met de ene
arm trainen, en met de andere de paraplu vasthouden.’
Hij maakte een karatebeweging met zijn linkerarm
om zijn punt te onderstrepen.
‘Die paraplu is heel gevaarlijk, Jay,’ zei Meester Wu.
‘Het is gewoon een paraplu,’ wierp Jay tegen. ‘Waar
maak je je druk om? Dat ik mezelf een oog uitsteek of
zo?’
Hij draaide de paraplu rond als een baton. Het
lange handvat prikte hem in zijn oog.
‘Au!’ riep Jay.

8
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Meester Wu sprong snel van de rots. Voordat Jay
met zijn ogen kon knipperen, had Meester Wu zijn
paraplu afgepakt.

Hoofdstuk 1

De reis begint

De andere ninja’s waren nieuwsgierig dichterbij
gekomen.
‘Oké, oom, wat is er aan de hand met deze paraplu?’
vroeg Lloyd. ‘Er moet een verhaal achter zitten.’
‘Dat is inderdaad het geval,’ zei Meester Wu. ‘En
aangezien deze training nergens toe lijkt te leiden, zal
ik het jullie vertellen. Kom binnen.’
Enkele minuten later hadden de ninja’s droge kleren
aangetrokken en zich verzameld in Meester Wu’s kamer.
Hij zat op de vloer met de paraplu aan zijn voeten.
‘Vele jaren geleden, toen mijn broer Garmadon en
ik nog jong waren, stuurde onze vader ons op reis,’
begon hij. ‘Het verhaal van deze paraplu gaat over het
allereerste avontuur dat we beleefden…’

Jullie hebben me allebei teleurgesteld. Zo onverantwoord!
De woorden van de Eerste Spinjitzu-meester
hadden Wu de hele nacht wakker gehouden. Hij en
zijn broer, Garmadon, hadden hun vader wel vaker
teleurgesteld. Maar dit was anders.
Als jongetje was Wu vaak ongeduldig. Hij luisterde
niet altijd naar vader, en overtrad soms de regels. Het
was Wu’s idee geweest om de Rollen van Verboden
Spinjitzu te stelen. Hij wist zeker dat zijn vader het
zou begrijpen. Aspheera, de Serpentijnse tovenares,
was van plan geweest Ninjago binnen te vallen, en hij
moest haar tegenhouden! Maar hij was niet sterk
genoeg. Hij had de geheime kracht van de perkamentrollen nodig om haar te verslaan.
11
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Garmadon had de rollen ook gebruikt om tegen
haar slangenstrijders te vechten. Samen hadden de
broers Aspheera verslagen en gevangengenomen. Ze
hadden Ninjago gered!
Maar hun vader was boos, en erger nog, teleurgesteld.
Hij verborg de perkamentrollen op een plek waar ze
nooit meer gevonden zouden worden. Wu was bang
dat zijn vader hem nooit meer zou vertrouwen.
Daarna werd Wu de verantwoordelijke van de twee
en begon zijn broer meer risico’s te nemen. Het was
Garmadon die stiekem over de muur was geklommen.
En Garmadon die aan de andere kant van die muur
door een slang was gebeten.
Nu, enkele jaren later, vertrouwde de eerste
Spinjitzu-meester hen nog steeds niet. Hij was stiller

dan ooit sinds ze naar het klooster waren verhuisd.
Maar gisteravond had hij ze beide de kans gegeven
om hun fouten te herstellen.
‘Jullie zijn allebei meerdere keren ongehoorzaam
geweest. En sinds Garmadon is gebeten, is het nog
erger geworden,’ had hun vader gezegd. ‘Er is die dag
iets vreemds met je gebeurd, Garmadon. Ik vrees dat
je niet meer dezelfde jongen bent als vroeger.’
Garmadon keek boos, maar zei niets.
‘Ik stuur jullie op reis,’ vervolgde hun vader. ‘Een
reis om een speciale theeplant te vinden die Garmadon
kan zuiveren van wat hem teistert. Jullie vertrekken
morgenochtend bij zonsopgang.’
Wu zat vol vragen. ‘Waar kunnen we deze theeplant
vinden? En wat is er zo speciaal aan?’

12
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Zijn vader had geglimlacht. ‘De plant groeit aan de
oevers van de noordelijke oceaan. Zodra je daar bent,
worden meer antwoorden onthuld.’
‘Mysterieus als altijd,’ mompelde Garmadon.
‘Zei je iets, zoon?’ vroeg de Eerste Spinjitzu-meester.
‘Wijze woorden, vader!’ zei Garmadon hardop.
Zijn gedachten over deze nieuwe missie hielden Wu
wakker. Waar zal deze reis ons brengen? Wat zullen
we daar tegenkomen? dacht hij. Hij kon niet wachten
om Ninjago te verkennen, en al helemaal niet om het
goed te maken met zijn vader.
Voordat de eerste zonnestralen over de berg piepten,
voordat de eerste vogel zong, sprong Wu uit bed. Hij trok
zijn ninjakleding aan – een bruine broek met een
bijpassend licht overhemd dat aan de voorkant was
dichtgebonden. Hij waste zijn gezicht in de kom met
water die op de eenvoudige houten tafel in de kamer
stond. Toen haalde hij een kam door zijn witblonde
kapsel om het vervolgens met zijn favoriete strohoed
te bedekken.
Hij had de vorige avond al een rugzak ingepakt
voor de reis, die deed hij op zijn rug. Toen pakte hij
zijn bamboestaf.
14
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