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Het avontuur van een avontuur



Amsterdam, een KLM 
Airbus A330 stijgt op 
met als bestemming
Almaty, Kazachstan.

DE SCHAT VAN

DZJENGIS KHAN

Jak is op weg naar Kazachstan, met de opdracht foto’s te maken van belangrijke kunsthistorische objecten.

Dit land is gigantisch! Wist je dat 
het bijna 65 keer groter is dan 

Nederland, maar ongeveer net zo 
veel inwoners heeft?

Wooow niet slecht! Lekker 
veel land en weinig mensen.  

Een waar vogelparadijs!

…en Kazachstan maakte in 
de XIII eeuw deel uit van het 

rijk van Dzjengis Khan…

Nee Bil… van Dzjengis Khan. De 
stichter van het Mongoolse Rijk, 
het machtigste wereldrijk ooit . 
Die man was een politiek 
en militair                         genie.

Die zat dus niet 
stil, die “Zen 

banaan”
Het rijk van 

“Tennis Baan”?

Het schijnt dat niemand weet waar
zijn graf is of waar de schatten

liggen van zijn veroveringen.
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Na 7 uur vliegen…

DING-DONG…
« Beste reizigers, wij
hebben zojuist onze 

landing ingezet. Wilt u 
zo vriendelijk zijn… »

Dit moet de 
baas horen

Volgens mij trekken wij de 
aandacht, laten we een dutje doen.

Wat weten zij 
van de schat?

Ons hotel ligt in de stad. 
Daar hebben we een 
afspraak met iemand 
van het Ministerie van 

Cultuur …

Jak… ik heb honger 
en ik ben moe…

Bil, nu even niet!!! 
We zijn er zo…

Ha… daar is mijn tas! Kom
Bil, we nemen een taxi…

Ja, baas...  zorg ik 
voor… zoals 

afgesproken…

Mag ik mij even voorstellen: 
Arman Fraudayev, kunst-

handelaar. Hier is mijn kaartje…

Goedemorgen meneer,  welkom in  
Kazachstan! Bent u toerist?

Nee hoor, ik ben 
hier voor werk. Ik 

ben fotograaf.
Ik heet Jak en dit is mijn 
maat Bil, aangenaam… 

Uh… tja, waarom niet? 
Ons hotel ligt in het 

centrum..

Mijn chauffeur wacht. 
Mag ik u anders een lift 

aanbieden?

Arman? Armaniak, bedoel 
je! Dit vertrouw ik niet…

Stapt u in. Het is 
maar een half uur 

naar uw hotel. Ik ben gewoon een fotograaf! 
Maar wie ben jij…? 

Handen omhoog! En geen 
geintjes. Wat kom je hier doen?
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