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Helden zijn het, Darkus en zijn vrienden 
die in dit boek op zoek durven gaan naar 
de gevaarlijke ‘keverkoningin’ Lucretia 
Cutter. Ze weten hoe gevaarlijk het is dat 
zij kevers kan manipuleren die vervol-
gens met haar kunnen communiceren en 
voor haar kunnen gaan werken. Dit is het 
derde en laatste boek waarin we lezen 
over de strijd van deze helden versus Cutter. 
Over de eerdere delen heb ik geschreven 
in Entomologische Berichten 77, nr 5 
(2017) en 78, nr 2 (2018).

Lucretia Cutter heeft zich terug ge-
trokken in een ‘onderzoekscentrum’ in 
de regenwouden van de Amazone. De  
vader van Darkus is met haar meegegaan, 
zogenaamd om haar te helpen. In feite 
wil hij eigenlijk haar in de gaten houden 
en weerhouden van haar plannen. Met 
inzet van haar kevers wil Cutter de baas 
worden over de hele wereld. In dat cen-
trum kan een buitenstaander nauwelijks 
binnendringen. Er staat een door haar 
zelf ontworpen machine waarmee ze on-
der andere menselijk DNA in de chromo-
somen van organismen kan inbouwen. 
Met die machine kan ze zowel kevers als 
mensen veranderen, zoals ze dat gedaan 
heeft met zichzelf en haar dochter. Beiden 
zijn halve kevers geworden.

Inmiddels heeft ze grote aantallen 
gemanipuleerde kevers gekweekt en 
naar verschillende landen gestuurd om 

de oogst te laten mislukken. Dat deed ze 
omdat zij daarmee de macht in die landen 
wil overnemen. Dat heeft veel mensen, 
ook entomologen, tot radeloosheid ge-
bracht. Niemand weet immers wat de 
oorzaak is van de natuurrampen. Alleen 
Darkus, zijn vrienden en enkele volwas-
senen die de vriendengroep helpen weten 
dat. Daarom besluiten zij op reis te gaan 
naar het onderzoekcentrum om Cutter 
onschadelijk te maken. En om de vader 
van Darkus te redden! Daarbij krijgen ze 
hulp van een groep veranderde kevers die 
aan Cutter zijn ontsnapt. Met die kevers 
kunnen zij praten.

Na een ingewikkelde reis bereiken ze 
het onderzoekscentrum. Onderweg komen 
ze in het bezit van een onbekend ICT- 
instrument dat hen helpt het ondoor-
dringbare centrum binnen te dringen. 
Daar gaan ze daadwerkelijk de zware 
strijd met Cutter aan. Ze maken kennis 
met haar afschuwelijke experimenten  
en zien hoe gevaarlijk ze is. Haar harte-
loosheid en wreed gedrag kent geen  
grenzen, zelfs niet voor haar eigen dochter. 
Het team zal een zwaar, bloedstollend  
gevecht moeten leveren om Cutter uit  
te schakelen. De aan Cutter ontsnapte 
kevers zijn daarbij heel nuttig. Hun  
specifieke kevereigenschappen zijn een 
belangrijk instrument in de strijd. Of het 
hen lukt Cutter uit te schakelen? En hoe 
het met allen afloopt? Wie dat wil weten, 
raad ik aan het boek te lezen.

Leonard heeft met haar trilogie een 
topprestatie geleverd. Ze componeerde 
een spannend vervolgverhaal dat met 
rode oren kan worden gelezen. De lezer 
kan ook in dit deel veel kennis op doen 
over kevers, entomologische begrippen 
en wetenschappelijke methodes. Ook dit 
boek is prachtig geïllustreerd door Sarda 
(omslag) en K.J. Mountford. Leonard 
schrijft voor kinderen, maar het boek  
verdient ook van volwassenen alle aan-
dacht.
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Reuzenmieren, bidsprinkhanen, zang- 
cicaden, wandelende takken, dolkwespen, 
vlinderhaften… in Zuid-Europa is het 
heerlijk insecten kijken en zijn er vele 
soorten die de aandacht trekken. De 
meeste entomologen die ook in deze  

regio hun eigen insectengroep bestuderen 
of er gewoon op vakantie zijn, zullen zeker 
geregeld afgeleid worden door al dat 
groots en moois en dan is de hier be- 
sproken fotogids een nuttig werk om mee 
te nemen en tot een snelle determinatie 
(van in elk geval een genus of familie) te 
komen. 

Het boek is werkelijk volgestopt met 
foto’s; alle oneven pagina’s bestaan uit 
platen en alle even pagina’s bevatten de 
teksten, maar niet zelden staan hier ook 
nog foto’s tussen. De teksten zijn vrij kort 

Welke entomoloog wil nu niet kunnen 
opzoeken welke Zuid-Europese soort dit is? 
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